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 ”ءاباجيات
 ظ

 ٍ راو ل را 0
 ا لا وب نرمجمم 00 | د حر -كباور 1 ا اند 7 :

4 
 ف ف ١ ؛؟ ب ©

 يعن

 هاجت 1 1

 عود سم
 ارب اونا جود فاكر لت يمد 0

 فل سرر 7 للا توادد وبلا اري عرس هلروسو عش ا كيو هلع 0 امون "0
 ىىم جا دا ظ

 0 ١
9 

 ةلسسسع عش رئاعام
 ا كرلاو

 تلاب
 ا
9 



 ١ 7 : 54 37 ا

 | 7 تلهب و | ٠
 ا ١ ب يارا

 ا 0 ا
 1 .©ه 0 0 0

 | 4 0 : إو ا وصال ْ

 ١ لإ ..ل تيا 7 ةدلابدب 9 ظ
 ١ |٠ مم تع 07 ا -- ديالا ظ

 ) . ' 0 ةالابوب يا
 ١ عقيم 0 وك 0 نإق

 لو 4 د لف وب رد ١ ىل ون كنلق

 5 لع عضو 7
 ؛ ل اف ىجحاصوم ك/قةنوك نوئس اناوبرديلر ود مقدوق ظ 2

 0 0 ةلقومر درع ا... ىبط (هنوق ةرئابون وول ان
 0 مط اف متتف 7 .٠

 اج واع هديب اتوب ا ُُه لالخ



 هد دوس فيستا 71 507 9
3 5 5 / 1 4 1 5" 

 > 7 0 ص | ةد 00

1 1 

 بيج ديو متو ل 0 لا
 كين اق رمعاطل اهي دلت نمانلعج ىذلا هتنرجلل
 : اوم ووو

 لاو ةولّصلاو جوعماو ابا بزحو رق وقشملا ةمذ 0 زمانظتتولولدوبعتم او عوبرلل هنالك اهلهاتساو
 ناسحالل ةهيصلخاو ديبعلا مدقادتم اندسإع يلم نا

3 

 0 0 و 1 ا زد حا رار 8

 1 م 4 ”قلاو دنيد ةنوعو ٌءْسِنبلا ديس .ةصيتياءصاو ياا يهز

 11 27. نر ةيلاسب تيا اف ددمو ءاذلا ةيوش عرسيزع ويك وف لالا
 01 جوف ا دصلاءاسانناو ى ابزلا و لاعلل ةولصنا] دعم يقازلا 1 0

 |( 41 6 برح نع بازل اًريدَيَملا ششملا 0 / 2

 0 و ةقدص ماو دخاوباو هذ اذخب هللا هغت ىوكربلا 5 1 دور 4 ١

 0 ا 3 كنا ايوصرًئاسّرلاو بتككا الس نهب نم“ ب هبال نر ١ زل
 00 ع دل نيوول كد عمو داو محلا ذيصصتسيرانآلا اوت قال 3 رع :

 ١ / ٍدكرضيف تشن ناجي لكقيو اب اسالي عيش , و رو و رويال 0

 ٠ لاقل ارجل ة صل اد ]كل عيسي نعاني وتسُم ع ابا روصق 5 :
 ب «.ةاعللو هئاثككو داي رار الا يوتا

 !- . | ا اقل كاهن هلال يت

 قامت لأ باكي ازا تبا ,مىاوارتبا
 تلق تلقنأذ ءادتبال ةيلوعضاللعرصتلا] عذ.غلؤلخلاذ

 انج عضوم]كا وةا ةلاعتنالاو ةسب داللا عوضوماُو

 و وص :

 . ةالالضدمملا جات لعضو لك ادباوخل خلو
 نما كيسا حاد كنود

١ 

 د



 ْ ”[ةيائاوبفتسؤافلاو ةسسالإاومذةماهلابتسغو

 07 + رساب ةثاحتسالان ودددداًضلا نمحازخم تاك
 ا : و متدلروسر هيلاراش اميل عاعش هدابتثعا مدعلر عذالك

 0 لجحرتياوهف هللاس اي ديف ءاجي ايعدرم اك هلوفب

 ا ناصاختخلا ى اص يامظر ادعو ةناعتس الولع
 ءارتاييض نملاجرقش موزه او 3 الإل ءايلا هلوفذبؤحلا
 فاو ةذ | عتم الاول رضا يشد ل عحلخوؤ اكاثكلا
 1 ىٌّدصت نمرضعب ىباو هنن اءاقلاب تينكؤ اكوغل
 : | ظ هياعرتتة هيو اوللب سما رضجب ديف ديوي دسير دش

 ١ ياما وا قع ا تنويقيفلا
 21 قبوملوقب بالا نورتضدم هلي شاوقكرططب
 ا كوتا واما دكا ونعم نمد

 9 ١ : ىلع بارتي درتي ام نايب دجوه دارمجإلب ككذكرسيلف دئارإع

 ١ : اه.- لق ن اذ ةكرلا ضدوي هتاؤنجال5 ةسسالملا

 | دهر رداد شا فاك دلل انارتحم هناك ظنا + 7
 كك ْ ظ 2 ةكطقلطدكيسشانمرعاخيسا 6 ا

 ١ ظ ةيمتلاؤاكدرسالعلا دا فل كر نإذ الاى الغنم دمنا ظ

 كد ةرقف عروس هيداير دا كافاضم مسا ظفل اف 1
 ديلعلاد ظفلبإب هصوص+خال ومس اضياانهجح ١ ١>

 دكأرمسا عرج [ةفشنسا ياو ةكوبشل «يتلا و داؤتسيف اقلط
 نذوي هجوىلع هركذملا ةليسوومنابلا ديطاقاد
 دج ولااع هركذ نثثث نم وهف لفشل ءادبم كاغجج 0

 ادعنإ ايءارتبالات أ ]
 0 تسمم ١

 تير يم درا فاما + او نايات فالس |٠

 ب اونايامد |يتحال هتاؤصو ع اهم
 ب

1 



 تن تدع دس تير وع م سم

 | رب كرت نحو اسير رجع >ىظعلا

 أوفلتخاف ٍثررصبتسلادديعا ترهب ىقضاراونالا علل

 اراثخاو ءاعرغو او جوتشمريغوا رلصاامو م 6 وسلا
 ظ ا دباس مل عما
 ىلقلارعاناكمم]ةورتحزهع هدلانمّوتشم هئاودلالا
 نسل ندع نه مان حتد“نيكم قف عي

 / كو هئئاوهوظ 00 الوُقِن ةؤينحا تعيس

 عل دنعركذ ال هدا دنا 2ح -ريفراعلاث كو ىدانل تلا اذ

 ذهازصارايتعا يغ نوزجرموفعوهود بكل! ؤوف ماقملا

 نسلل نيرو ةطيلحوناوهتمنورثكلا درلعاكدنم
 نفل ماماو يمي كواخليك5 جال ىلاوريرةاووقاظلاو

 يرينا مالا لوو مهريغعماطقلودازغلاو

 وجمل اواح ةاياع دانت اة مالا لو

 وول وجتسلا وأ دتاذل حاولا موهنليس ا دا 6 »زع نمو

 تال معن وكيالق رفذ رضا ]كار هنمزكو
 ملاياعدشا ةظفل ناكول ةممفلاطعر اق ىهتنا مجد دقت

 0م الاوح ةيكانيفلاب
 بولو دحاذيز ءالوذ ةلزنمب نوكبف نينا الاد

 "و ةدايعللريسللا اذا اًدحام نعمل ناوزاكك 3
 00 وربع : 00

 1 0 0 06 2 اع طبع داب داباع ا 'انؤتلا د
 !نم غل نه ا ةًارماو

 ش ىدالازبقرشلامدملا تاذصو ءافلبلاةداعو همدقة يك

 1 يا ذتاكبرخحت كاع نالف 17 وب الل

٠ 

٠ 1 1 
١ 

 "يد ما ونالا ةةيصايسسامر ةدحتافد دالا



 ١ 0 ؟مهوفلل اق اكىدنف نامزكدحاو معمب
 همَوقاّمافثكالا هيلعاعغلبا نهلا تابدالئشا
 12 روم

 دبات اوس وحن ٠
 عيتبوجلا دانس دشارجع ةيملابنمتلادج
 0 ذهذبملانّقلا دك اهمهنركش نم هيلعمج

 2 تيرقلاة:سلاوديجل نةلاءارتقا'واهراث/نمرشا 2020
 مويزل دايعالاو عملو ةمالاع امجاو ءاماعلاق اب ابطاو ا
 ٌءربموناكيرايتخاريجابض صولاوه ده ءانتلا 2
 هدرهل ةقيقح صيصخت هانعمورسن ظيبرعت مالثاو هل 1
 -داهل ةياقرارع ا اوفاصيصتقل عدت ملا [كمبس ظ
 عييجاومّتلاو ةطامالة دافإؤ ةوافثالو قاختس الاف )

 يرجعوا بودي ظ
 لع يي ارلانملازت عاملا عمزت الف
 ا

 تالّولاو صاصقلا دور اكتاروظغلاو ناجي :
 : د اقتعاعارتواعغ نرهألاو ةزخوماوحؤثادايعلابه 0
 ْ نيت زف دلو ادالادوجم ٌقحواماف بوجحولا )

 3 ءاوءادالاّت او )وانشي ب اطخملا ثا ا

 اعالرمتلا ارو امزعاشم ةقاعدن عود اقتعالاك ا
 نيحداعل معدل وضل طوقشلا زي ةعام ءاجاب نوبط

 هاف لا النا ةداهشملل دانملالا هثعب
 يسع ا

 ميج دبع اق وبل
 ”ءاموق اذيفخت ملص فكا 0
 للعلا (الرلكلا تا يظن ظيلغتلاإب زيط قلل رسيل هل
 اول افاذهح - قرع ا ذ اف س ايلا دنع ءاودلا نشب



 قارغتسايلعةف اضالازح نكججالو ةباحالا دما :
 0 قحاجلبدمتو ولّصلا ةماقان

 هتلدعلاقي دل يجهتلاو ملطلا ف .ياعت

 . تجهالارسأو اَمَلَعَحَو ماق مر يو
 ”نيفشلاو طسوال اق فابباقلا هاورامذلا راش

 ١ نشل نا تمانع
 دي رصملا نعزقن اذكو ل نمرسأرلا عض زوكدب كلا

 5 تبشاو ةيانكأب ةداعتسا| نال نيدلارفتلاو 3
  واليييخ نيدللرس ارئاوهو هب دّيشلل ماوق هبام

 0 دل نيالا لنجم نيتناؤ هاا زعج
 نّرلاز ةولصلا 0 ةكؤرس ارئاوه نبآلاذ ةزهلا

 رنءارلوبقكزوقعاب | وص ا اوعدد ىلا عضونيلا
 نب اهاورامملا ةراشا مالس 33 حو لوسرلا

 ىيرعرضفتني لاق معوتلا نعةماماوإ نع نابح

 - ساتلاسشت ةو عتصقن الكف ةورعةورع 5-6
  لقنادك ةولصلا نهرخآو ووكذل اهصقن نهيلو'د اميلي واب

 .هذلاوا مالسالاللا عجاي ريمّضلا اهل [عالضفاو دنع م

 3 هافدامولا ةناش ا هنع لقناذك ةيورشل او ةلئارابتعاب
 ئىسرإلا الجر ّتالاق طبر عدن دبع نع ناّمح نداو

 خلاق وللا لاقفر اهيل ضفا نعزكسف مع هللا
 ماليبو دامجل لاق تل ثلث ةولضلالاق
 . . هتالءزلاشالقباطلرسب باوللاذه 17 تاذ

 ثيح ةولضلإر ضب باج اذ |عاللضفا نعزكس
 كبس ولجبر اعشا ديف تنلآأ ةولضلا حث هدهبل ا ظ

 هنيقناذجتارمثلثب دال نم ةيلاعامشاكف خرلتلا 227
 نعدينجد انس اب دعا هاددامملا ةراش آب رونو

 دل تناكاكيلع ظفاحنمعوفوم ضيرعزب هش اديعزع

 رود



 َنلْم عش دلئاّراعوفرم سنا نعويفضلاو طسوالاو

 ات شال / ا د دز جيجل ظ 2 7
 لف تامزاو 2و. نحلل  فزلا ًعوذرم دئئاربعرب اهنزعىذمرثلا افاد. و١:داهنأو 20 4 امل ةاشا ن ءالاو شكلا نيب اقدافو هنع لقت أ

 ظداعكرت نب امهنيب عفاولا5 لاب جولضلا عارت لقينا

 ايلعاظفاكل نمو ةمقلا موية اجو اناهربد اًدون
 عم دمقلا موين اكو خاغو حن اهرب وروددل نكي

 هز اسر مهو فلخ نبى او ن اماهو نوع فد نوداق
 ا -يمرادلا هاور امد ةراشنا 2 [تنصو هنعزفن اذك
 3 كارلا هاورامزل ةراشا تارا ِءْوطَمَو هنعلقناذك 1 قلصلا دلل حاتفم ع وفرم هلثادبع نئباج نع

 و ارك اريندل اوموق مذيب اي ةفلصإكدئح وداني
 قانا ًازيمو ان اهرد و هنعلفناذكا هو فطاف اهومت دق

 0 لثم|عوفرم رطر نس اعود نع ميبلا هاودامحملا
 هوازن زم ينال ذك ىفونس ا وا نم نازيملارثككروتكلا ةولصتلا

 را رو الذ رد رانك ةءاشل كاع طاجالا» ضكلأذ .٠ ذي ' ””هأن 3 فوأذ ملوح ىو تن : 3
 ريم ناووحن اذ 1 .١ رضفككان ابو خبفلا نيب اًذكه و تبذهلو

 ظ  قتماو هدومو دليو أنف رك دقو ةولصلا كرت
 هاقلاو ىواضيبلا امالا هراتخا امإعهوحؤولا

 ظياقتلا بار نم هّكاو هنمذ دوزغك( وح ماحو دلل
 ودبعلا نيبو اربعلا نييوزدكلا نيدوو ل فوهلاة و
 دولضلا عرركي ناى ! جولضلا عكر دككأإلا وصي نا نيب
 ككيبوا ءاويتجاك ع كدزم نيبو كديب لا ةيراكأذهد
 انماو تغلب هتجا اذافرمتجت نا ككدرم غولب نيدد
 نمريممريغوهو يدل نمرسيلفق رغلا ظن
 نا ىلا نيباق طرسيل غولضلا عرش ناف ىنعلان يح
 ىذلاوح دّاذ تددشا نتن امتقت اك سور رزكلا

 مزح ميلا هاو املا ةراشا آداعو ف باصا - مولا ظ



 انهن

 نيدلامدهدقف دقفاعرت نشا
 ئ وهو ةيادككاب 5 جراعتتسا ديفول لل ولالا هدعلقنادك

 000 دخلا دداراو جهلا ك3 عم ةمذلاب نيدلا هيبيشنت
 1 ةطنما دب دهم مزاول نموهونلاداملا تايثاو ءاعكا

 " ١ نمايهنم]كؤ امد ماللو نيدلانبب عم اللد ةّيلييخع
 اولا, ةولّصلا ديبختت ديفو ديفوه نمل ظفش ل وزارعالا
 ْ الإ ىلضلا نب ديبنتلا دبحو نيلل هتوبذ دتوبث عداىذلاو

 ظ [ مكن نمو خيّدلا ماقارقف ارقد اهماق ان هلوث نموهف
 ا ل ةماخالاب ماقالوا نيدلا مده دف
 : افا كركي مدهتو اهدوع3ماق اب ماقت ةماللّنا 6
 ظ اخ نلحلابدعؤم مدعق هت تاوحانم انك
 نماوالئم نيغ فال ة5ىلاو بانككاو ةماواك ظذلب
 . ىلعيوبا ءاوراملل ةباشا آيس اس او ىهتنإؤ يالا ماع
 3 ظ [السلال نم ثنا ع وذرجرس اًيرع نبا يع رسح د ائشاب

 ك0 كلرقزم مالسنال ار !ةميلعة ل نيألادعاو5مو

 1 .هلاللما# ةدامش مالالالجذاكومف سهنماًدحاو
 نطير ةن اذكن اطنمو موصو ب ةروتكلا ١ ةؤلصلاو هنا“
 امد نوفل قع مريغ عارك نمو ثيددل | يوعانو
 عرش مالسا//(>عاوق نم .0نداهتسادقتإ |
 اكيفرورضانعُئاسنلا هاوراهإل ةاش' بيبا
 انكم ولضلا ةبيبع خرق رقوبيطلاو ءاسلا كاسح

 ا ل ات معلا
 يف ذم طق ند دلئاويع نبي طسواراو قاربطلا هادد

 تل اذ خللا ةمقلا موي بعل دب باسكامز لا
 اذكةلعركاس حف تزسق ناو .رمعرت اس ءاص

 تون ذلا و كب .[نعءاسم هادرامملا زر ا 7 توست تقرا لب دعت و امس مدن
 1 دعت وعو الل 3 لا رطب 1-6



 فور ريد ظ

 نوفاك ككادتجل اذا نهنيبام تاذك تاضمدمل
 00 20 ناولمقص ولمس  (كوؤياب ف نقيكاك ءاود اميل داش ارليخد
 0 نجلا ءاوارامدلا ناش اطيل حاماق يرعزقنازكنمؤملا

 2 1/7 اير شف تاون :نأر ايوؤرم نيني
 سني هلا عا كفز اذال اولاقر و هثدد نمقم له تاروسم
 ْ " . قساوضاذ نو اهلا و دنية ناذكإلا طم هب دلل وسمي

 دس 5 ا 1 نمرس اناء هنلازمرثفا املا اَعوفوشنانعوديوب ا هاوداميلا ةداشا

 -_ وي

 طولت *ف ررقملاومر ا( ةركارلا كين عوطت هل دمو ناف عوطت نععديعلز هاوراغناروغيةصقان 10111 1 رول تموت اداه هيعانس واهلا ْ ا .نعبلا سبت لوقي ةولَص ايم اخجاملقاو ةودضل) قبب اونخأو اضل! نيد
 50 طور فلل لاما نيوز" ناقة تحاور عطل مووت

 ظ 0 _ ادال ا هميحو :نمومو حيويا لهاورظنإ) وقيد صقاانحن اأو ةماتطيتكك ادت مو
 : ا / اءوموم اع ناضرخدالا منالذ و نطور عزفناذكاوج ةوككلا كغ غدقرصدد اكْناذةقدصهل

 ١ 0 2 غل ولدك قلذو يقي باطنمددصمجط
 م قف ”ىبشم يل ميال ضوعد اريح هانعممل دوامة هلل )ه!) اقهانعمو
 0 2 اموضلاع دوي ىب لاول حوطلاق هنأوه امان ع وردد دايو ةرتلا

 هر لاعلا سقس اوك راق ةيتملاب اجو طرس ايعدبااق قط طعاوتا :
 3 نانا تاشنو .لقع جتاولجا لهو قطو اريجحيسحا كولو ؤمفاّشكلا
 / تعدل م مددعك ملاك كك طداطدكتك

 هيفا مطل 0 نع افمو ١ ؟ركارقسبو أول ماربلل

 ااذازك انة وارضر جولصا هل ثم نييسومو نقوك
 ىلع ردا لاو, علو دارا او درجلالاذل وصلو
 ىّلصللا هش د داير اريحا صوتضي نال ونية اذاههمد
 ١ 001 ووايغلاع طقم اسملاب عمجيضأملا همايارورجف

 كرما ز الار يسإا ع حازلاب دتاولصو هدوصقمؤصي ش
 ل ابدع شوو ماا دبش الع

٠. 



 : نود .- يسع د مسج

 ىوسبو اهلدعْنم لس !

 لمس دل و 3 اي 0 و
 - دككذدو دا داجق م اجلا وعن هنلإدا رضوثلا مرو
 ىدر اذ ةلااراع انتل! اولتانإل *لار اص معيد !طشوت
 "0 هامل مالتنلوةودشلا دن

 ا و اعدلازيب ةكرتشم ةقلتإؤ ةولصلاو ءارابضعبو

 0 ىلا ةف اضايأب اهدجا نيعتبو ةمرتاو رافغتسالا

 0 لاهتباىكتما عفدتي اذهبو عتدنل او ةلكازكاو نينمقملا
 ةيك اهنا يقاعذلا دلل ةهواوم هنييبعم3 ممل
 وهاك ضيا اتا ىابامليو اننب ةيرججل ةللاإل ءدذّوطعم
 ءانإل( كة يرابخان ناكناو تربو دمايلل لاكسانملا

 2100000 امخالل ءاصت جربو ىدايتعارمأ

 هلوف وادم احرحا نكي عل ءامضادنل لدين نك كلوا

 كلا واهل عريض نم ةدكؤملاجرفشم اها ضركتمالب
 ظفل نم هل دحاوال عمج لالا ةاراعا بعص و
 ' دكلصاو جره نع ماءاهنع ةيلقنم ا دطلا فضلت او

 وس علي ديلاز!نمزو ادلصاَت اواونعمالاع

 ”هلظظيو هيلاطاضيو صايل ال9 صخب 0
 لولاه يد وابل مازييح اوهاريغصتلا ضال
 كذذ نخوانوف نيسخد قيل ع هانعم ةيطلتخا و

 ىدووش اهؤب نم نونمؤملادبر اقزيفف امجموشرحملا ظ

 30 تمرح نيذل مهو ف انمددعؤب بلاقملا
 وش ا ودوهسلل هناتغخاووو اشلا ماماكلاق هيو

 7 ثراحو لبق عو ضععو نس اتعوواعلارهد

 كلكأم ديلاز امو ىزعلا نب هلاقتمم عيمتتفينلللاق هدو
 وهو ىرهألا هاتخاو ككامرو وفوهو هدر انالوملافو

 باونصالملا 1

 مالشلاو ةولَصلاو عقتللالا برشلاو دازلا هجم
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 نئماقلايفو عيشة مىوغ اود ادهجدو باوصلالل
 يمحو ا :م ات الت غارلاو
 تع يصف :اظيذلتاؤوهوزعع ةباسقلاو
 | وكم ندذلا هب هصانمّدعد ةظحلو ةءاسولو وعلل

 عقاولا يب ىوسس نيكمتلا: لواورقتساعارتور
 بتر مك 6 ميغ ا (2|رك ]0ص الاب عاق ةوكزالف ةوكؤلا ناو ةودشلا!وماقاو
 نعاوهتو فورعملاب اورماو ايلاغناتنيرف اهداديجلا
 ساورقتلاو هتلاةءاط نعؤعامزكلت عماج او ىلا
 تانئقلاو لك نمد عمو عيشلاديللرتن امركم سائلاملا
 هواراذإرساثلانييفورعمرماوا ةيلاغلا تافشل ان موهو
 ىطلاو ترف اذك د عيمجكلكد 5ص ركتللو رساقلا 5 لها عمر عقلا نس و3ؤصتلاذورعلاودتوركيال
 فرعامذورعملا5< امه ءفدقو خوكشملا جوشبد هابط
 لضافظخا اذهو همالك أ ذه ةنصرقعلاو عشتاو
 ظ 0 -- <

 فطلاو نسل ةياغ فرس تف تآوهضت لا ارعملا وهن لااوعمت
 ماللا قف از رله عف ررق مش ديقعاذا ا
 ناقد سدا 0 يكاجلحمتيلتعفم ٠

 ١ اسأر عال اب اما وَ عولصلا اوعازماٌبقلا نايم 7

 هلوفنمداطت”سيامواده اك نعوعو ريوماكجكلأ ايوا

 ا وماطسانماوهو عتب اعرّوح اهوعب 6

 "انوي هيو فوخإ مار عوض فلا فطعلم اقللاذهرشفوآقلا ٠
 يلا دي جون ىدانو عتهلوفوزلت همهجورسغفف
 لاح لهي ت ارحاولاو نتسلا اهنماوكرت : اب كوبا نا
 لوقف ل وعم حا ىرخا دلل لاقتنالل ةلج اهني
 الشان مؤ داوهام ديلاذؤصم اهتياعبّوحاهاوعراش
 |ميضنمورسنوإل ةيفاتلال نعرم ةننا ىلا |رثيسال

 د دة حبا رج - 5
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 ١ ىوش رلصاو نايس هع نمزثملا هانهمو يسرح '

 ًلاعمامهعازتجاكوا ةرككدجب [هبوكسل ءايداولاحنبلق

 الثمريزكمرعب ام توّرَح» هت اذن وكلاب زهدحاقبس

 ديذالذ اصم يس ثاوهن ديذ اهتينالموقلاذر كاك /وفؤ

 لوصوه وتو امخلذ اضيايتس تال عدهتهفر ناوق 9
و ديذوهوالإ|غمالسرقتلاو درتلصم دصف دعت

 ٍِء ام

 لخم وج هال نك دنيا تام 6

 ىف ءكذك ناكاذا هط وز اكوبخو كف انضهلينورعتي امو :
 ذل ضالا نع جورذ نيوجول الك

 تيما نيب ةذ ايزل ايريخللا

 و اولاوروصوملا هتلصر دع قزح عفرت او ديالفاضلاو
 ةنئاقسال عوجزبق و ةيضاناعا عطاوإذمبؤ ةلخ اهيل :

 نم جالو ه اراك د يضققي ىذلا جارنا يعم دالا

 مققلاومرك:لذاذ | اذ هنم عاباوهام ثابث م ب
 كن م علبا ها>شا حققف ديزاقيسال

 ل

 ةيسضرصفت ة ةدايذ هلو ةيارملا نش ماهل با

 اي تنفع يعرب ءارعمب ةموقلاه هد
 اند موك .وزتكاوق يفوت اب دظعح صح دلل نم :

 ةسالول امه رابلاو اينكر (يهه نوعدري يهازت

 ل اب اكسب المرسأرلا نوال اجعا دج اهنولاح
 ا ل ديرب انوضالمضعو ةموفلاو مع.

 ينو داو لومجا ةخيملعم مأ د ا
 . علوم اعود مرسا نعناخشلا هاوداهحلا ةراشا نفوس

 ' ةيوس ناروكا نهريسفنو هنعافناذكد ادكدويتملاو قري. فرو
رضد اصقخ ول تناكَني اسس هضم نقم صممت 0 300
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 و 2 ساو ويس هنعمل لت

 8 3 ةجديردطلنن كنتوا دم رطجب كادت عديم :

 0 تاويل عيب عتدلوف ةسفاككاؤزيطتت دلووهضجت ل رول
 و ع د اهلا نيب تعامسو داليلاق تراط“ 2

 5 ْ 0 34 م اور اهم يا لعمي ناز اوعراجلا اهبلك م اولا / 8 يي ٠ دارا هر اهزءاذ ةاضقكرخأد ع نمارس وم
 م تيما واوا ضلس اا : تح + ١

 1 3 1 1 ا حا 2 ا ل ا

 2 7 0 3 مسا 1 ل هبماصإ 97 5
 : 3 0 هللا عربغومهو بدثلاو بوحولابطصوبالاهنم ١

 يل يع يقود هضم قل ياعم دمام :
 201 1 ع د تت املغبرع ةأردل ةريطوهو مومذم
 :كأ نا ةنز:اكاو راولا

 00 1 5 نيرا 3و را د تي يل ياا ترجو مد د 20 نا ثافاو 0 ال1 عقلا تاؤآو

 0 قالا 0 هاوراملخاشانيهسملا /
 7 تاو ”ماعيو نرباهسملا داو هلوسرلو دلل ىصتلا
 "اليهم 42 اذهؤ ىل مقودقو ده ل ادلإب ناوّصلا ينك اهجييرب "عجز / !؛ نإ ة/يرإ اله ةنشالب :رومشداذكو نتلانكن موال ضن . 2 نيفلالاد» برقترامدزيسولا ماعلا تر ةليسوو الي 2 ميعتقهشلاوركلل نووتداوطورعملا رخل ةيعادلا ةراكيح نعزيدقلاو نيلارما نم نولمجامللداشداكمتماعل
 لارض نمزامتادلو ةلاسوالطيلءانفوا
 7 : 6 دحفل اكن ذعاسالئشم ةداشا
 ةديكت وماهي ناكهئاذ دع رمزا
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 2 ةسردم هلاكثشا ىذلاوهو ةديدش ةّعو
 صرع ثيوزوف هسيودت ديلانؤفو كرب ةيصق

 . ققتلدل تبق او كي انكو اسلاب دلل هتشو د [متحأو
 3 "د جوملا ذدورمالة شافثم اذه ذآلييع

 ] دمكامداءلارداسيوت أ واهلا راع انك بانك بنك دانك
 وقتما. يسن ةمدقم اهتبّيوو دو دتلاكو افعال نم او رطل هدالنم
 ْ ْ ًّ 7 وذ نع مر اَمخاكسوْلل مولا رم كج

 0 و هوو 4 يطلب و ممر هللا
 (0- ىلا ةيقصولا نمزقثلل ءاتلاو مدقبْوعِع ةمدق نم
 ظ ١ هلئاسم ديلعتو وتيال اكمدقم اان ةريسالا

 "كا بانلاو ةمّْدَملا تلق اف دثباغو هّدح كفرعم نم

 منضإن 1 ل
 روهتتاد 1 دفا شلا
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 و 00
 ىقاعملانعةانعفذنوطدمو مد امهعوجمواسوفنلا

0 
 اذ موق ملازعملا- 1 ةرسكهك نضوج اعل ظاؤلايأ

 رو ظ حل ار واللاب نوكمدق نانبلاوخاعلل نابف
 1 الابر ةتؤ ظل صيفاماعزوخدم نوكيف
 « 2 ٠و روهشيلل ةفلاخجذ اعمل فورظو شان ةفورظم
 ظ اهيدريضو ةمدقم ل عفطع اهيفءامتطلا )اونا
 7 5 قرلفلا ناش ةسراتنقا حلل ىويعتو هزيل
 0 فتيهتلع ةثسلاو د باتكلانم كدا ةجالعم

 رد دننو اضيا دامت دات يذلا

 ظ 0
 ”اهقفلالاوقاو ةمكقملا نم تغرف امدمتوا



 [بو رماح تذذو فضلا نيش ايتو ةولشلا اعنا
 وهو قيفوتلا دالابو زؤضلا شسو ةعباتللبوحو
 يبل مرد ص موهواهل ةقفاوم دصافم ايايسا دئلإرعج

 ' ٌّقدل ةباصالافقوهذوكعّتدللا ةنوععو عملا وعزل
 "| ظ يرقدتلاو باوّضلا ةباصال ديرشتلا هيمدقل النو

 11 نم نوكيناارثا ةلاسٌرلا هس وكمان ا طبضلا دبحو ا
 ظ : دصاتناديلعذقوتياتوكنااماؤانااكوادصاقلا |] ٠

 0 هتالّكمو دصاقملا تاهّمتنم هنوكةتاضزانلااىوا .٠
 7 1 ةاكداو بلطلاوهشريخل غلا نم ناكّناو ءآهففلالاوفا أ 5 وهتدتازندوصقاانمفاكذالفالاو ةمتشل زا" 00

 ا ا هدض ن عين ئتنلاب مال إ) عءانبول نمائافؤتسم ٠"

00 0 22 
 هر تيب 5 ةفوسم تاكا كم 3١ باولو لاؤشملا روم نغ

 ٍٍ ض 0 دي. فال امواج سيسر ل ا 5:
 ١ 0 5 «<لن 1 : ُى درع و . ها ايل ١ ميا لولا ابخأم حصاع]|3 ]ن1 ةؤرعم اهدا عاركاكاب

 هيلز هرب يس او ن اكرالالبدعترسستفت د ةعرالا ةنيئارلقلل

 اهلع)الوتساكاو

 ذكرة : الككرقن ثييح ةين اخر اناثلا : ىهعاوا هيلع تير يوزرو عن اي ١ جيتلا 0 ير فلج العب ث» لزعو رولاؤ قزرطلل مالا كذا عؤعلاشيحانص

 46 راحو - تاكنالال ب ححتكا وهو ديلوصتو ىنرطلا
 تحرق فور اف هفيرربت ٠اكاراعراويلل نيكسنتب دارلل سيل حرام نريكسنت
 دي يزن حشا كلة كرحجوبالئا داللإب الصاام ةكومردصي
 سرج طقس ل هاللب .. 2. ةحيب ارقي لع نيكل داددوعصلاو
 ا !ةروه ب تالصإ . نيب ةزعفل او ايمنسب ديمروالاو دويهتت او عدو

 ل مامالوكذ ام نمز دب هدعبامعموهو نين ييَتسلا
 فانك انمي ىبوا وجور ارتحل اذ ركدام نم بوقدد
 بذلاؤازكن كساذا ٌثاهطا نم ١ نوكشلا ة:,ناولهلا

 فطع عفزلاب مانقلا مهام أو دوبعتتلاو عوكتقبف



 نعولخيال هنعزقن املعئلإ) اهحاو ةنفايقلالع
 ىلع مايقلاف ةنيفايقلاب نوكبامتا مايقلام اعاد ةكاكر
 جوصتنلاو عوكرلا و ءاريسفت ةرصملا نم هاشالاة ايام
 . كنعإقن [ضيبا عفزلاف نيبتر كنملا نيد ةدققلاق عوكرلأ عزم

 نكيهلظاو ايش ا]ٌةالارسشتلا قاللجرقل ابدنجتع
 قيثلإ هك متتإ افلا تودلدألاذ هقفاونذ اننا

 نا ال هنم دبرق دجو دنعإةن اذكو روهظلاد كلا

  فالخب افحاميثؤلا ةنن (هلقلا يغب ملثم توكي
 لعج.ريكستتلا | وزامتنا برغل عقاولا نيستلا
 ىذا نوكسلا قرافبال اذهو ةدكاس ءاضعاللا
 اههود ةنثاطلاركذ ن نوكتالف ةئين ايظلايعموه

 الو بلا ؤرككامىا تاذهو يرقلابرهىتللا

 انوع يفت وملبرا لويشلاو ن ا( باينخ
 .امانحهكلابدزلاو ةعرالا ةديتاياعسل ن كورا
 ةطمالا حالطص ال كرت نفت ا ىلا تككا نمل متل لد اقثب
 لاهتحا بابّدسّوحظفللاخعم حوطو ةدابزوهو
 ةقارعت باج عامك اسم معو لك وخ عملا
 ةد ارعكلضفل العز رملا ص | كي اششملا ةلاح اجف

 رم عل محل مر اصول ديم يحل مج دحوم - سم سجس

 قلق اق ثيح دغتمل ةيزصلا عجب :خوط
 ل وسم م و ويب دس علال عع سب سم < مح مما سو

 دسلاو عوكل اذ نين اياملاوهو جراضلاناكراطب دعت
 يينتلا نيب دومقلامامناو[مادجيب مايقلاءاق 0
 ا هيومان اعتز
 كمين املااز ذكذةءاشالاو هيشتل تال

 أكو زيدعتملاو دايتنحلاك يغلباذ اذوب يع

 الا نوكيف هلوق خستلإ طعبذ دموددقو ا

 عفتم هتتعري دقت هرهتنا ناكل رمتزم مان

 05 كيلي ددصاتب ايعو اهيلعر مار يصف هلوقدع
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 هيبا ةحجنم هذج ةجرْشلا جاتو هّماناخنم
 ممصاك ه ماش اهزم هعنيلا: خياورلاةيافوو 5

 تايماو : جز ةييشلاردصردصؤو مْملاردص ظ
 ةيبرشسلا جان) وفر وقم ن اكزإلا لب دهن و وللا
 يف ازثيلاو ةيييدداردص وةلوغيتس بو الاذالخ

 نانيطالا ناكئالاليرعت وهو اههدنعرمرد هناف ٠
 2 سرارقع روق وحول اذكد عوكرتاو
 جوكرا نيب ناني طاع وكت ا نانييطالا كو ى'١ذكو
 ىفناكنالاليربعتكوأ :ريتر يتلا نيبو دوصتلاو

 لقلت اولانصومتنلاو عوكرلا نيب نانيطالا ثوك ٠ ا
 قفاوش]والا اذكوزنم نوكي ناز مكف اغلا انكراهنع 1
 همالكاذهفلادبن ناكرك«ليدعتالداشينازتعو أ

 عزل دارا امّوف هراعرصملا ةابع جرش ادهال !وذا
 لعجعو اهكتكت برطملا عم ةههرشلاددص ةدابع عبعن ا
 ىلع مايقلا مام العاذا السم عيجلا عيشو دايت
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 ل م

 .٠

 ند

 مايقلا مامت نمر د اينملا اذاددابتلاذ الخ ةنينايظلا
 2 9 0 7 : نيدلاركاريرشلاراقريغال ءاوتسالا او تاصتنالم امث
 ءاوجسالاوه ناكئالز يرق تاياعا ةيارملا عشبف

 فييسلا نيب كسلتلو ةموف ميسو عوكلادع اءاق 2:
 اء هذه اهيفدارقلاىادوجسلاو عوكل ةديئايقلاو
 3 _ ةديمايقلا ياجعاؤانب هصارطعيفقوتووطلالاق
 اارؤنكواعاقر دع خه عفرارشد مع هلوقب ةموقلا
 اذه اهرئاس يكد اع ةنيناظلاكدي ل و لادتع
 فطعل ايتحابز تحال ع ةعوشلا ردص ةايعزحأ أو
 لليرعتلال حدوصتملاو عوكولا يل دانيال ااذكو



 أ / ا ا ا ا

 تيدي ييدشلا 3 «ءمد 4
 ا 5 9 :

١ 

 يكد |

 و 6 قلل

 ' كلهم 2 ظ 3
 رمرهاظنا مند ديعب نتلاواع ثلا ول ؟ل١

 ا ا ا ١
 1 امكامعبح نايلي دعت صوجو فشلمهذ م نلديأر 2 0

 . لا نك ,"نانر جوبعتسلاو عوبرت يق ناف قيس ل | 2

 ! ٍِ اهب موقيام حالطصالاؤ و ىوقلا دبناجة غل 5 ْ 0

 ْ او مايعلاال هنكبي وشل ماهذا مقتل نيئشلا ٠ ا :
 ق ضوعلا نككو إو لعفلان كرب لعافلا نوكثأ زبد اليك 0-1

 ليال ناكلالا لبدعت نمايضيت كين اقل وتم 400
 مايقلا اجاتنف امزع ةمجرالا ةنين القل ناكيازب دعت ٌْ ١

 ةموقلا ةثينارطد قرافتنتسال لوتتلا دوت جخدتاطب 2

 جهذللا منع ةرلصلا ناكو!نماتسلا ةياللد دلو
 وكف جن 5

ُ 

 : ةسأرلاعدد اذكك فال انب نكد لاقتنالا الق 00
 1 0 تاباوٌولارطع 000 .
 بار نه ' بار نم نوكي نا نمو عقرلاو لاقتن الل نيكل قفاور 80و

 ناكذال بكم دوصتسلاو عوكل اذ ةنبن اهل اّذا دهجو 0 ا "0م رج

 مالك اذ حوبمتنلا و عوكئلاض احنم اهل اسلغت اضيا 0 ىدنعى 9

 اًملاغ نيمباهدملاو نيبحاصتملادمازععسيلفتلا 2 6 ةرو ا ”نيضتب
 00 نكؤؤت مث ىسال او هلاقفتر هال رعجن امرت الع تيضتنإ

 ا ل وحب ناو خل

 رده 57 9 عيا اعد نيبحاصتملا نيرجا ولع

 ه .

 ظ 0 سونى هسه ذملا ةيرستلاو
 ةموقلابدارملاو (هدتع نانكر ة.لفلو ةموقلا ةموقلا
 سواجلا ةسلعا ةسلجلاب و دويعتلاو عوكرلا نمي دامهلا

 هلوقب ةهيضلار رصد ارم نادت ثييتح كجتحلا نين

 ليدعتلاذ داعا هأن داريدقت لا

 ا ياخد دوي د

 0 0 0 ددايتلاو '



 صن قيل هال واول ادد ناىبسجإملا ثإزتاس ىلا ئ ضعبو صرف يلا ضعبذ#ع 0100
 لؤئااماد لاَئآ[ّجو د .ليللو ةموهلا ةنين مط بتارمإعالع دلال و كيردل ازهىف هنت اررصع فيعشلادبعلا لوقي .لوفوه قارس امو دقن اشيل طل اخ موبي اكطسلواو ل ءا :ريديؤخا ١ نيتبترمز .زمقملا

 ناجكالار دعت تايب نم هددصب نع امفخاانههذلا هور صنفت للاجانشف اههثنيناطو ةسليللو ةموقلاو و ةموغلاو / قيفتلاو عوكل نين اط ةمئاءايطالا ةهف مءاويذفلا
 ليوقتؤاك 2

. 
 هنعزقن عطاقلإليلّدلاب امهتوبتل ةمبش الف: ناكتالا

٠ 
 هكئازاق دنال ضرالاعرسًأرْلا عطوحوجت ل اىاوهو
 [مهين ندمت دن هورس حطت 'اهكذو !ش همالمازمه ةقالا رد اودبعاوإ اةدووس اواوعكراو عب علا

 0 يب 2-7

 ةندوييتلاو عوكل هديا طمعا هناا يه تو عا م هجوتذ لاقت ةيادهلو اذكر ترك - زرع جاد ناورجلا عرعر ع ةثسك دلوع دادنعو ا رخدنعاتاو دكسلاؤقايسامهليل دو
 20 زب هير دوك ةكس . ومد كة ؟وحامإكو دسم ل نك لاكأل
 الا هزه ةزيجركالوف هحو و اهسفلب ةروصقم ” يتاالراقتنالاراكال دعورشملاقمنال ةنيناط تاغ رللر قشالاب اههتعرتع ياو لال وةموفلاوهو



 2 0 قدما
 7 ظ 77 : ال ةليوطديآواث انآ ثلقرادقم ةءاقو 0070

 ةيئةءاة ضف وع كتعزفنازكت ةيجاو نكذلا الاك

 الخ ضفلال اكل اهيلعةدا ايرلاو ةريصق
 ناوكهوصقلل اماو ووصتفم سيل هن اذ لاوشناإلا

 ' اهيسورقلاو تيكا قرقلاب تاقن رظك كرأا
 ظ قيد توارلاوهو دسعنب قموهامااكك؟يريدوه

 00 ”ةقيللاقتنالا وهو نيفلوملاكككوهام نيبو

 قلل ةئيئاطو هضوقللا ةنين اط نتج الما!
 ةيامتلا مالكست |ذاثلا 22و لولا بوعمب نيغل

 ىف ا ا
 قدافلا عمسايق ساب هدنس عنم

 و كيف احرات اتلاو 3 30139

 باتوا اي ةيلَلاؤ و
 دا ظنا ماقره نع

 بفسيولد اع هقفت ىزارثاوق ا دبع نب اضه

 تالعُْل ال ةاكسم دوعن هرهاولاو هركذ دعو
 دل فا ةيضوفسق سديد اوفر ديو

 3 اكل تارع كم ايلا نب اراق و متنا

 2 جا دويشلاو والا 1
 ش ا 1

 ١ هتمؤطة دونمانلاو ع عل

 0 و عيادته خام ال ب 000

 1 151 نفد اتا الا او < ىاشنلا

 10 ب اون علا ةعجفاناتخأوؤيا لاما راد



 لصا عوكولانمرموضملاردقل تك شكا عيادبلإ وف 2
 ىملظلا ءانخا عوكت هذ ىواذلؤ دريم اوءانحنالا
 ىضتفم و سأرلا تءاط ءاط عوكرلاغصلا ةينم ب د و

 هرق ىالصا .مظ نيو و دسار ًءاط ءاطول تالوالأ 27 ال

 ىقننا نس جوهو عوكرلارتيذ ةدهع نع جرختيال هيلع
 رظفخو نسكارلا ةءاطواط عوكرلا طوول كل لوملالا قرنا مالك
 ةغللا عضوم نم موهفلاوه هنالرهلذلا ءاتخا عم ناك
 لقلإآّدحن ابذ دل امكاّماد اوعكرا عتدل وق هبلعق دصيف
 هيفلارتعإلا ةحوهو ةاذاص لابس ولاءوتسٌؤح
 لصي ماىازدتعي ول دالبلق هسنار ءاطءاط ناوزاقاذلف

 هقكدرابوش ل ماكلا عوكولا لا تناكنا دقن ادتعال اصلا
 هك ٍطعا يشد نم بو امذا اذ عوذخل اهكاد دعب دما
 دسأد ءاَط ءاطإب مرهظ نعمل نان بز! مايقلاملا ناكناو

 لبافكر ةدياكدّنال دعو وجبال د يبكتمو هتاليم عف
 ىف همالكاذه ع«ذكرساثل رضع مايق نوكيدم ذااماق

 ذمه نمواديو عوكرلالادتع حم ضو قف ةينما عيش
 227( تن ماماعىيضلا ركذو هسياقملاب دوصتسلالاتعا
 عاوّرنم :قولص ةداعاوا ةداهيكمهزلر دخايسويتتلا

 سكوب لور عتي ا د دوبمتملاو عوكل ةيلادتعالا
  ناصقتلالع ىدولبا ة اوس زمفلا أنا ةمئال رسم
 تبالا برها ظلامالك متن ١ ماغاكل عىدؤللذ الاد
 ٌتاذلاش ال اماو ة> اروح دة لاكن ك6 مايهلا
 ريخاريكذتلاو ةداعالوا ::> د١ اصرف عقي نييدقملاى ا
 ميلا ةهارككا عمسيد الفنوا ناكاتوو ةداصلو مكلل
 ضرفلا ويد ةئسملاال يجاولا ءارن نم ةياثلا
 372 !ضرملا ناصتفنل ارد (هلامكلا هحوولعىدؤملا
 ىذان اور: مرمزلا >كافهذ عفاولاوهؤاثلا اال



 بينالماقلا هجوولع اًيئاث اد داكابو ناصقتلا دهو لع

 فلا ل عجع ا هلمجحم دمقومزانلا عقي قعر ايات ش

 1 يسيل ادا مامالك انلارخفلارعحنمرعجو 5 نا

 وعس موجوضتقنلوعفلاو از عافلإ 'اًمُِؤاصمردصللاف
 ه١ ىل ١ ةععاوهو 5 قفل اوغبسوا

 ”اقنمءافشإز قيد ةسجا ولاكن كرلا رن محل
 ش مك هلا مدع كاب جاولاال نكولاعلوت مزالوهو

 ؟اانلوقراحال !لاوحالا عيش بجاولاال نكلا عكر
 هدايكوا عدتلا نم نايضاو انتمإ| انتمااثلا عوف ودىاع 58

 هللاةك عبرا هردتعا خلاب بسنثتحا نس نتتح ذ عدا

 هناي ءاا ماك تيفلا نط نازما# ن از ماج ىيدملا نم ظ

 2 باتحاب ةناتتهض وجمل ماك ءا لعقود دعو ل ضللوأ ريا دنا

 ىّداناو اطقيسمريودو رّركتيالرجرفلا الك ناازا ازماصلا

 ًاتلق ناو لماككب رج ناوزماككا ىواشيإل ن اصتننإ الع
 ديهلازع هب طقس ىلو الصا ٌدتود ريل صق اثلادّوللا نا

 طقس نو ماككادبعلا عقولاذ اذ دعقويساع اكس هدياعل

 اهتلاثو لماكلا هج راع ايدوم نوكي هيلع وامل ماككاب

 جويتسلاو عوكرلا نععاا امهنمل فضا ةكسلاهلاثىا
 دوتيلاو عوكدئاكشديا نكروج داههدم ىذلاروؤلاىلا
 ٠ نم يه دمت اموت 59 د١ هردغلاكوصتقم نادم

 ظ لاقتنالل اف نكرومف عكذك داكام كد ريت اهكلا

 نتيعوكر عكر ن ابرخاولاماّسأر كة ]طبيف نكو
  دوجتبكلب ةواضلا)طبالف تآريس كلثر يس وأ

 هرجبعذلا ضرفلاريغ كيرنوفلا نم, هلاقتنالوهشلا

 [ا8ش ةعبارلاوا ةيناثل ال ضومنلا نعدعقول ىو
 اذكضغيرسيل شب نينوزلا نيب دقي ام عكر غب
 امهنمدييقتن مل اقتنالاقلطاولفذل ولا : نمدافتسي

 ناك



 نيالا عقم ةكسا عياد امجاد لماتيلظ رمش ناكل
 للا ةين اخر اناا ذاق دويمتسلاو عوكل نموت“

ءدا نع تفلتحا يا
 نسف ارث ! مف ن١( 200 د

 ىلا هدوعام اف ضرف دوجنتملاو عوكرلانم هلا
 اما ةسلدللو عوكل نمرسأرلا عند دنع مايقلا
 السيل نمت حييتملا يد مايقلإ ا عام او هىوعهلعذنطع

 ناز كي رم

 مر) ادذم و اشم ىا اوبك
 اهداعا غرتزالا نع هتمبصليزاذئ ضع لاقت
 يكل هس نب ديلا و نيتىوتتملا نع 205 ناكف
 نظ ان ازنع عقود امدادقم دتهبج عفرد لام امهنم
 نعز اح ءلكٌذ لعف نافذ ىرخا ريس هسئاد عفد هنا
 ةازك ة دحاو ةروهس نع نوكياّيأو نيترويتنلا
 زوما ب فا ىهتلال ناك هنا مايو ةيانعلا
 لا برق سولو لالا ناك ناو اكجاس دمت هلال
 عفن ةرناقلا ةروشلا جة كبفامل احدي هّتالل
 . بتكو عقاولاذاول 2 لب نيله خل رصجم ضرقعا
 لوصاذ كد اماونريد ل و ةدي اهلا عكر نرملانتُأ
 ةيضز طوغس حب تادابعلا ث.زاولل ن١ دقفلا
 ىرثاللا اهماكضإ زن زىومب تالماعم او دءاضفلا ٠
 ثثعرو عجل ناذاحّشقو عيبلازوبع نولوقب ىهثا
 دكرالو لي دئاال كككا توبث هيلع رتي دما دب
 زاوبع يف دارماذكو عيبلااودذو عت هللالاق دف د فيك

 فلا ةينوز طوفسل نايك لب وكن كاوتي نم هتؤلص
 اهكانخ اياووصدق نيكف ةحابال وع زاوجإرسيلو
 ناوتفملا لذافلا ازهل قحو هيلعةح اعاككنوحو و
 اذا الثور هنا ايش ا ءاتع تياغو اًئين تظفملاقي



 امهعطو ل زوبع ةدجلل ناذادتع دير ابح ىرتشا
 « دلوالدشر دلو عطولااذهجدلولاو ءاربتسالاد ود :

 - رقيو عقب دنعرمت لا ضيلل ةضولطا اذا اذكو ةنيز ٠
 دو صعنا نمرتككهلاثماو نابزفلا ةمرحدبلع

 ةيففاشملا 2اياع م تاظانمو ةفبرش ثاحادسملا
 هقفلالوصا ّنف نموهتلابابؤ ناهذالا اهيلازطعي م

 ذ_ةياهثلاذ لاقو ةيثاللالملاو ةلاطا/ئووضاولو 300 كما 0
 مالاوه نكرل ١ع او نكردرسلرس ادا عذر ةؤستثلا يدر نع يي زر يكياتفلا م
 لاقتنالا هدام المتا كك محتكذرن اننا حا نيو ايتال كلوي ناز ينو ولدنا

 هعزمز اقتنال م دما حو وكلا اقتتال اوكا كني رو
  قح ةداسولا تيذاذ ةداس ورعيجسي ناي عؤد ”٠ كاهرزر عمم ىإ ماقلا
 ' تدم 0 داو "كو حس نوح ىلا
 ااًماو دو حو نقلا ندوب عن ةنلال اقاوكمه 1 0

 لعجعالد ًالصاا عثهرييغنم نكي دويتسلا كل اهتنالا
 ةفيتجدانعو ةيناحرات اثثاؤ ممتن انك سلا عفو
 ' دوعتلاو عوكرلا صرسأرلا عفر اماو ةضيفزاقتنالاّتا
 اب هزم نمر تكل كلاوهو ضرغبرسلف مايقلاملا

 سو عقرب لفلصما عحداذا ىوأل واني ايف ورمتنا
 نم هدنع نعي ءاسن:مه و اوجاس رض قدح حوكألا نم

 دوج طمو وهشلا ةزوس نيلعنع لاانبامما '

 م1 اخو او سماخو بوصول كح وميتنلا ظ
 كفؤ ناكو مايفلاة وع ةموفلا . 3..لدلو ةموقلا

 ةسليلاذكهجوص او عونذلانيب مايقلارر صح ءاهفلا
 عنوقفل هلالعا مدعو جفئاوهو واولاؤعرمسملامث
 ةهب اشلل نم دعجرخا ثيثأتلا 5١ ثاهد ادا ئم

 أسد اسو دعض ومو نيبملاوه اهكَ كيك اكز عف
 ةيينبتل



 و

 ةننايظلاو ريضاو د ليت وللا انميةدفاطلا
 مرح حد + هام مطعمي ب سمسا“

 ظ قرب تسيل ةكس اهب تنين اقلاو ةموقلاو اهيف

 هلو ةصالاللؤ درّيعو ةفؤينحو اودع ةبماوالو
 ةسلبللو !و :موقلاؤ ىبل اك[ ءاوتسال اعالادتنع اعالادتع

 ىف د ىف امريللو ئؤركلاق اقئابىاخ أ ةنال اية
 ةياصولاو قاجللو : تيكا التخا اا ةياهتلا امياديامتلا
 ”يوبتتلاو عورا ةنبنا صو فلسا هلع 7
 ةصموفلاواز اهتنإلاؤ ةعونملا هديازلا انماَو
 كس اهنا :اجربللو يزرككو 1:2: اذ ةسلجللو
 َِك ودهعو ةعيدعج لوقو ءةبجاوب تميمإلو
 ةموقإ كروب أي دن ١ اذب اهم ١ نعو ةرملُخلا
 ضتقي يث اتااورصغلإب]ئاقالذا هس ذك وكلا
 قعافلا دكشردق ةيدقلإذو ةكسلاال ةموقلابوحو
 ٌقحف دةيشبوا نايل اروع و هعش ةموكلا
 ةعبدالن اىزكما نادك ع ييجعأ[ بج ناكذال الب وعت
 سنت الذ + وةموقلاو حوصشلاو عوكرلانم
 اهيف اوف تارا اهليدعتو فسوبدائادول ميلغتلا
 ثييثأتلا اا ورضي وه اكفاضلاماريرتلا عاجرا نكميو
 هلاقفاغيلب ديدن ,.>:: عياصالرضظجهطقز بق نم

 21 هم دص» ةفجَجَو اوكع جاو تك لكلا
 الو ذهرئمو ءاذلا تقم نورت وفاشلاو ل اضلاو فيسو»

 هجبروونىد نددلوتو نمزج ل كر طخ دع عم
 امهتيب ةموفلاو و جوصتملاو عوكرلاو ىاذ د لاقف

 تعم امزع2 بللاكو هتموضعإ“ تايطيقخ
 ناددعملولاوه ةقلثلا عضاومللاو ثىلأعا اذه ثقلأىا اذه اذه
 ةتيناهمدتسراق ن نموعن اىيزج دعو ةطينح
 لوو اهيل بومولا] ومن مدعو ة:.ل يلو ةموقلا



 قحو ةريهتعم نوكت د خولضلادمع نا يمل ةماركلاة شا وكي اع اهكرت ولو وشمل همَرلم

 قولالم ةيدفلا بوجود ليدعتلا ىورتم|ويلصف لفي فامولزبلا مدعرتم هوو بييترُتلا طوقس
 ةكسلا كي رعتلا بوجو ماكحا ماوكما ءذهو اسر
 بطصر يتم و ف وككرج ذ دبلأو ! بوه ضرطلا نع ةئالاءادب اص تعل ا ور اككا دجو لعدد اعارك مزلب
 ١ بيعربج تلا ءاوؤتلل ةولَضلااذكو ىلاذه اذكو لوألا ناصقنل قيبجؤ الا نوكوربدقلا مثفاذك لما هدوحولاح هدارتعاياعش ىلع اهريرقتو ًءاشلا ٠ مزج تح دبادتع لوألا عوقوؤ ناشال ذا حاضيإلا
 نوككو لامك هحوراع ةداعالر ع نكلطو لا وه ءادالضارخفا نعّةّمذلا ءاديا ةويتعملاد ةداعالا
 ' دمالل عئدوااظلا عش د هيتاخناناثلاواو
 دنولص ثز اجد وصتنلاو عوكرلا نير ْءآوتسنالاعا ةهقلا تول ابيّشلاد م ماماللر يغضلا وريبككا

 ةلهلا|وقم 5 لبفلو 3 موقلامت 0 2 ماهل نب ارا قو فلس املعةحاكيجني ةبهاركلا

 انساه العا اطل اةافّتاءا ماهملا 5 نوقم عاملا
 - ةموقلاو هذه فسوبد[ دنعد خكلاو ناحل ديعوا نعهالالل نم كيس امإ ع دوجعّسلاو عوكرلا ةديبنامطعا ةنين | تااذزاج ريعو ةقياجواددع

 وا
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 ةيظاويلرضبارف اهذك ةنيناظلاوا ةسلبلما
 تلعتناو اههتيضرفلاا: اب م عىدلانم ةعقاولا
 نناطلاءوا نمو قياسلا لوف نصى ا ةلين اظطلإلاح
 مالا نم ةيلانلل ةؤلصلال عرصتول ءاناف مع هلوق ل.
 ىلو اواو ىو اجربلل لوف لع ةنونسملاوا ئغركل | وقوع
 ليلد خظاوملا ثالتقمق ١ بذا نوكب حزابجلا نال
 ذر ١ ذاطإاراقف اهكن نعد لكس دقو بوعولا
 توكي تإويندو ماها نبا اذهلصتول مع هلوق ند
 بعض اهبل عةرظاومال نيتبجات كن لكلو ةموقلا
 ةسلإلو ةموهلاروحوإ عناثز يل > ىدد الو, كون
 متااكنتتملاب !بمالوق افلا وطعن الدنس قالاو
 عش انيس دوادوداو ىذمرثلادّم ب عوبارتصو
 ةيعوناو قالا يعش نب دعاره ادعو هدا بشا
 قميدلاو دطقر اًدلاو ىنيوزقلا هجام نبديزب نبدي
 نيبصزب حجار بوب او قطقراذإ عنبر ع نسل وبا اههو
 هتخالمعوتلا نع ضب دوعمسم نبا ثري دحز مؤ عييبلا

 لاقدو بشملاو عورتا ىمظاميفرجلا قيال ءق
 . هرسرصتلا امرت ١2 ص نسح شر دج ىذملا

 هلق ةوذش نعيتسو لغم نع طباشلا"كرلالقنب
 قردو ذاش هد انساؤ نوكياكاموه ىذمزثلالاق نسال و
 عوكل يقعو هجرذغ و ءامداطنال)اقو دجفريغنم
 اذه امسو ةسلإلو كموقلا وثب نجت دويمّملاو

 اذهؤ مايهلا نب الاكوتس !دارراوهو ضملا نمريسفتتلا
 نين مب اصملا عيش ف تيدال مخمل اةرظن هيي نيك ماقملا
 دويصتنلاو عوكولاو هاذ ىوتسالوم ةولصز وجال
 وهو للكاذهو د ,وييتملاو عوكولاو دديناظلا امهب دارملاو
 لا ماهلا نيمالكن م لعند كيبددلل ظل نمر دابتملا



 تن اتبجادكأ 00 ةموضلانمروكملا
 اللة افثال اذالخرّصو ةفينحدا دنع امهدنع
 ٠ عمل يلعب دي و اهدنع داتتس امهئاولع
 ووسملا 5 و 7 هنياوبملا نمردصم باج! اهدنع

 عا :ن ايم قعدات ردا اهناشبو هيث
 022 تبر قرب عقرب جلد عكر يلو عك اذإؤصلاوهشملا
 . ١ 3525 ةفينحو لوقو دتولص زوج اًيهاس دج
 0 | هدافسوبو لوقريعدومتشلا ديلع
 / ةحدالا دمي نينا عقئريف ةيحافا هو ديرو ضلع ضي اذ ةيناظظناو هلو
 و ضئارملا © ةاككا ددعيقن ماما ربا مالك جنت
 ناههجو داثنأب باذعلاو مثالاو <اتشنت تابجاولا
 قالو فعيضيئزفلا تا نم ةنالداقتعالا لة عاذشملا
 . تاورطيا فاو ديا ماههلا نال راو همر ذه ىايصاولانالدع
 و انايب ةعقاولا ةظاولاقيموذل ]باد ايضتقمن ا
 ةساؤلدموتلاو 2:.هاظلا نمزك د وعسم نبا ثيدعح
 نيترجاو كاسليإلو ةنموقلا نوكناؤبنبف بوجملا
 5 ع !اذا نيتنسال امههدنع
 رهن را هتومز ةيارهلا وش اضن! ماهلا نبا
 ة3مروقلاو كنسللل نيبلصوقسا 0

 ا ديظاوملان 0
 ملم نما ةظفع لا ررّصعةىضلا د ىلازوقي

 نئاداهتش اوهد امتهشاذ ارشاد كاب وباوصلا '
 ال هاخثلا ديبو راقد ن[دينمأق ةزكسم ماههلا
 .اهه دتع ةسلجلو ةموقلا بوحوراعر دتسا
 . عجوترسأرلا عن ر ءكرن ىف وهشملا دوبعس اجاب
 «ةارغع كال نيب اججاللا نيب ةيزالملا مدج عدلا



 سازلا مفر كرت دع وهيتملا بادعا نوكين ١ امعاان اوك ْنأ

 نديم قاقلاز 3الا مزلتسب ةاموقلا كرب
 ارح اقنع ضرع الب ١> تسقوع ال هنا تيوع ال قه وقلا ارتب وه شلل اب احيا

 ا هسنآد عفربمافلصملا عقدا ذارسم خل | بق
 2104 :!لوف نم ضيا انؤرعول اًوجالبّرخقح

 ْق اقثابىاامهدنع خس ةسلجلو ةموقلا عشا
 ضزاللاؤل اذغ مزلتي نيموزلمافلاخت و خاشملا

 ناكار زج لقن هداهتشاؤ دلوق نم كار دتسا نكد
 مقوت َماتريغ ةسلهللو ةموقلإبوحوراع هل اللئتسا
 ًاهرنع هيضالو وسن رلن هاعدا اموب هئازك اسيلا

 اذه ةمالوتسالا ذو مقولاو اعوكذ عفدفز يلدالب دالب

 ةنارقلاو ليلو ةموهلإ وجو خا هتعرقن بانلا بانلا

 كتعوانلقنام مالككاذهر صو ةفيضحادن عارهبف

 جتموياهنعرقن ةيدقلاو ةيناهياناآلاو درممظلا

 58 3 مالو( غقكولا ةموق : كدازرشاب ةيريمللاو

 ةمه ها ايهاب ةيناهراناتلاؤ و ةكسلا كراك وجولا

 ةينفلاوو ةكسلاالروجولا ءووتباذو عوتملا ةموف 22:

 لح ماهلا نيارعرخ[ ظن طياو همالكاذه بوهولاب

 اهفرو فسوبد اره ذم بوجولالعرورفلا
 فسوبد مالك وعن مسد ريغ ثلقلا داك يببنم

 هلخمو دامس وزبوأقلا 20 ت يك ةيدكرلف حونصولاو

 دقو يود م دال تفمزوصالازها
 ازظبت خةولضلا م2

 6 حعرعافلا ةباينب عفرل الكف
 لسداد رد تلاوبعؤ ا يهذم هّنآو فسروا دلع

 قامت تّيدكولاو رسفمبركد حمد ده ةمعبوفاشلا
 قابشلارينخ نب ند دج ماماكهقاديعدإ بهم بهدم

|] 

1 

01 
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 يموم نو هاربعدا جهد
 . ىاووناشلا _صذك ةيسقلا ةياوزلالع
 وةةباشنلا 3 ةسلاوومالا ةّيتكر ف حفسوو

 ةقيقحو ةلخاد اهجوكر ادعو
 ظ ةلخادامتوكرا اتعاب ةنكرلا اهتضفو ةولصلا
 2 الياهتوشر انتعاءاهتيضؤو ةولّضلا3ةيقحف
 دوعسمر داي دحو جبظاوللا نم دّيوطقلا لو

 دم مامالز يضلل ةُمالئالتخاؤ نكي ماهل عضد
 هيفزلاق دالنيعضوللا ةمصللدل اذع اموفاّشلا
 ةواشلاز دانوف دويتو عوكل العا وعجاو

 .لاقف دويعتسلاو عودوتاؤ ةنيناركلاؤ اونلحخد ظ
 ٌيفاشلاو ككامز قو ةئسرجاببغال ةفيبنجوبا
 بوجوىاوذلثخاو دوجتتلاو عوز عفوحذجاو
 كلامو ةفينعوس ال اقف نيترجتنلا نيبرسولبلا
 اذه هما اذهب او دحاقوفاشلإلافو ةّمس

 وا ةضيؤلار ع هباولث عسا امذانه ناشلا رك
 ولوصالاؤ قم دلصالعوبماذهو بوعولا
 روجال ًمولعم باثككا ظفلؤحم ن اذان اوه

 ”كاريخو ةل الل جطق بانك لد اهالربخب نييفت
 دوعلوبتلا ةيآكااهصرب اًمولعم نككول ناوةظد اح
 ىبشتو اررسفت د اذ ةريخ توكيذ نم دارملا نايب

 بهذ نف اذه كاعاذ اف د الوب زور اذككا

 تاعي ةفينحو اك ةينسلاوا ةّددسلا بوجوىلا

 لامعاال مولعم او دبس او: اوعكراو هك تلون عم
 قلطيامذ دادب تبغبريسلا دا حاتنج وح هبذ

 : ةهبامل عطووهو دوعتلاو ءاتخالوهو عوكولا

 ١ ديبفت ليلو ةليئاهتلانم هكاووامو ضرإبرع
: 00 



 هنود هال زوهوهو دحاولاربخي بائكلإقألطاح 2

0 

 ْ أ تشبو ناكرالا ]م دهن ةجيضو دي تبشالف ضعيالف
 | 0 ٠ ناوي ةكسلا ةّيض كلب هذ نمو يوجولا هب

 ظ ةيالويضت معونلا نابل جانتي لجج ةقكل خه
 ١ ظ ظ تالة صف نوكيف دحوم اربخ زونع دريل
 7 ا بانككا] جغ ان اببرصتت ىل كئافرصف عجبا هكذق

 ا || هيلا بهذاموسكعاذهو ناجي دق بقيق

 ىقداصو اعف اًشلاف سأ مسمؤ عوباوّيفاشُنلا

 : ةؤلعم هيكل فارع نب نوتيملاب ذحا مل قلطيام

 7 ظ علاوسفتب عيرالحو ا ةفيضوداو [مضواوجاال
 3 ْ 2ك كلام بجو او ةلجع ةنككا طال عاتب م 53

 ا ”ايقفالاوقا اوفازد 2 نم اة رهف ظيجحلا ل
 _ | احا تقاملا ةررلا 23 آو فراخ , نيس | . || ١ اه تقف دامت لوسرلا دجساد تارا“ قعا خّكسلا نم اهنم مت هكا

 01 ابو نإو ارئاو تن نلاو و ياو قرح" يس ما
 16 رص تر 2 لكل نظلا ثنو (هنمو |فغلا اذ ابحا كنركلا

 11 ناهرعما مع رس ع دن ناذلاطسو
 1١ ا هم ماك صخحيالاّموق نوكذ ثيدال ةاور نامأذا هتاياع

 3 هن مدرييرنعو تلو يخالاو بومرتا ضاوتلاوهف بزذككاإا عم هطاون نكمالو مه ددع
 | [ىهذع ةرويرشملا كر اورلاول لعّرتلاو ىاثالرجومو نيقيلاءعللالبجوهورتاوتلا دح | | [هعارعاو (مقانت ىوسر نم اميري ميس دا ةياهر اددجتب ب ءاخالا قم ترتو 1171007201 دافي ضسفشما قواك :درن ايلاو رسل جلو نوتلاقك و ماسوه لاهنت غال الا

 3 10 ناو ومر ركنأتاو ٌولظلا ةيلغد لاخلا حومو ةحئاإتلا
 ظ 0 ميا وييبصرب حرت عل دن نا

 ٠ ا ورا ارعابرداثس حقود امد ولع دي ىذلاوحو ىوعتلا اًميعز دب ةلدالا | دال دز دا د: نمد ةيدرعو يحد محلا 2 ملا مقدر 5-07

١ 
 | اتكتوح ل ون

 َ اوم ا ا 0 و ةكسلا نمل والاب انيبدح اك ةجيزالان مدحاو رك

 ١
 م جر امتال اددرب ريد مع مرلا



 كلاب دكلابو يداها رئاس ,وامكأ اهضعب ,! ءامضعي
 . لظي_لطلل 5 _لطلا اقف وهؤوكدتلا ةتوعبعأ | قيموتلا
 انوذحم ءادتْنلا توكت خف يلطلل اذه سدفت هنع
 : اذه اقوز<ىبنلل نوكي عو الع ةيبب بولطم او
 لب اهجّدتعي ةدكاف هداببخرسيل ناكاذه دمالك
 ' مالكلا ف طئاؤشا طاش اراحةىاغنت ناؤةاكافلا
 لعجاذلو ءارتنم مولعالؤاملاو اربخإمجَوح دلوهجي
 امةلوشي نمو انلا نمو ايف ةيو قار |مصا
 قو دوو كلوا اق ناككلاازم دل داةجلطلل تا ا ١ ظ ةرلاجةءاشن العر قبس لوو علإ ناجل ةياعراربُح تن وك“ 1 عهروضوللاو اتنإضعي لبوأتب ءاتبمرورحلاو د كو هلئاب

 اصلا اومقااطتةتلوغن : يادكاقالاق هليصفت : 0 ظ
 هيف . نخاف طولي واطتتلاب انكؤتبرككدقو
 تأ اوهو صقل! ةضوت هشعفةوتيامدايبنمدبال
 يغفر وتسا ناو ةقيقف دل عضد اهفرهتسا نا ظفلا
 ظ هقدارازع ةعنام ةئبرق عم ةقالعلدلعضو ام
 ةلرتكل اكد يبجنتلا ريغ ةقالعلاجد اكنارسرمز انت
 وه لوالرمال اذئعم ةوخازم» وما ةكداشسواع 0 .جمالذلابضتلاو يجر هوا ول

 دبشلا هحووه جولاو هي دهيشلبد اًثلاو متهما ّ
 هب هجقلادسالا ظفلىف ىيارساتبتار انلوقؤف ظ

 ةكلصا ةداعتسالاف دسالاكوسجحوس ١ناكنا ظ |( داععسملا ظقتلارم دسالا ظغفلنم هل عضوام ظ ةادازا نع ةعنالل ةئيرقلاوهيمزلاو هلراعتسم ظ مجتلليولاو هتمراعتسم هب هجشلإؤعللاو راعتسم
 اهيذ اهنلفملل ةنوتللف هنمقتي امو العد ناك اد ٌ

 وخرعافلالعامسترترارم وددَّصلاذاش اورجدحي



 لاهنت ىدسإلو يق وطتلا نان اذككل اهل سفطف
 لفلان اذ احايشلاوحادزخبلاتقنالف وحل وعفللاو ١

 اذافءابحالاوزضبلا ١ ن اق عنيك نيفيزفذلا ءايحالو

 عولصلا ةناق او صقلالا عجرتلفاذه تاع
 ناكر حعتن عرفا و اهنا كرا لد دهن
 سلا د اع جولَصلا ناددواطة يس انلاةفاغو

 ةعهقاهعاقيا ناكراور عنو ديوستلارب جعتلاو

 نئسلاو بادآلا عم امهلوا ثابحاولا و ضار فلل
 ناو باثككا ١ كرآ دود نينرومل 3 نقاط يت

 عقب نا نما ًاهظفحو ةولصلا ناشر ةدئاف

 ظ مام نانا ةماقتسالعزتا مهو ظ

 موقفا ريسفتفطع ةهآوسو لموةوادوعلا

 دولا اصو اون وتسنالا ةضومو كيا هنماراااو ظ

 ةديري دق اذكو اذك م اايوتبنما جوت 9

 ْ عا ورك

 هليبق نمدتا نو ديري دقو ةّيئادتبا نم نوكيف

 تلوألا نم هيف نغامو ةينايب ثوكيف هلاثماو

 هيعورض اقياز اقاذكيس-صتيلاكا تاقلا وعلا هبقبب

 ةعيراب ةولخلاةماقاتذ هئالعإو بيشغل نم

 ةظفاحلاو هاوّدل ابو [اهلخعحو اهناكرإزب ردكتب ثاعم

 ًانتالؤرطب تالوالاو اهئاتابورتشتلاودلجلابو
 داعتسم كك ,رلباز ذابلاة مطب ناريضألاو ةيعبتلا

 فاشكلا جرش ةسؤو كلارا اق دوعلاماقا نم

 امنا ةماقالاو باصتنالاوح ةغللارصإؤ مايقلا
 نتصل ا عقيل ماقاؤعف ةيرعتلل اهل

 اهيلاذاو هاوتسااهموقااذادوعلاماقإش
 قلماسج(ةيوستن نم ةماقالويعتساٌمْض هج



 أيْعاو ناكنالايرعتكؤ املا ةووستل اويذ ةقيقحتراص
 نمزن ماسجالاؤ مايقلار صحت نم اهتراعتس از وجي مل
 هنمراعتسملا نيب ةبسانملاةدابزل ةياعراهتبوسنت

 ةيبرقرادم تا نلعدقو همالكاذفك هلراعتسملاو
 دوصتي ملاو لوعذملاو ل عافلا اما ةّيعيتلا ةءامتسالا
 ناكاماة يوست:ريجتسا ةولّصلاؤ ةقيقشلل ةيوسّشلا
 . ةملاومقاهنموتش امش ررصلا ذوالما ةراعتساالاعقوو
 نمراعتسم ماو ٌدلاوهو اثلاو ناكلالإلبدهت ندم
 باص اهقوتمإقاؤنو تقطنا اذا قولا كماّقم

 مايقلا يسم اذ ماثلاروملقلاو لادن نسح ةىمضُلا
 ةموارإل هنمريعتس اش اهفافنإو ةماقالاو هيف
 دقاعتمرعع ةمااللاو قافالنمالك ٌتاذ ئشلالع

  هيلعدنوازقو هيلا اهّيوتم هِضاس فانتم اب وعرم
 قشلام اقاؤع رضاع (ضياواّدجةّيفخة هاشم ناب
 زا لاوحو َثلاثلاو ضيعض هسروجتلافذاج
 دهتتحا ىلمالاب ماقا نم مذاللا ةداداو موزلللكةواطب
 انته ماق ةقيقحو ناوتالب هضرلجتو دليصخو
 همزليو هنا ءاتتعالل عّزدي مايقلاورماكأب
 تماق هنمو همز>كلع مايفلاؤلط اؤرتيشتلاو دلل

 تمماقاهتاك ثرتشاو تهيقااذااجق اسرع بوخأل

 هيلع نوتعاو ناوالميزخحت د جاو راليرسرهشتو
 كش ءاجاتعم ناكىكد ام ةدونحأ معن اكتا مازال ناب

 زاوهمآ حال اومو عبارلاو امهنعيوتفالب اوكا اذا ويتم
 امن كذا رضعب مايقلا ثالؤككا ةداراو زاك وطب
 ةولبقلاراعقلطي مايقلاّ ْ اديرانا هث ا هبلعدر وا

 هيلع رو ةنماقالا دنمذذؤي هش اهناكرإطج توك
 0 نأ



 ١ ةولَصلاةماقازعم ناك ةيدعتلا :لعجداةرملات | 5
 ا داص اف ازعمن اك ةنوزيصلل تلعج ناو ةيلصم :؛

 ظ 0 نمرضسلت اماذه دعم ةولضل اك ريميالف ةولصاذ
 0 | 00 اا م

 5 هقفلا ةرابجؤ ةرينكلاهتسال ا اذهو ضوفهلإ جحاولاب
 "0 ظ دف, ,_ وهو ومولاب هطضو لاق مث بحاول ةيارملا عاق
 ١ فيعزاجي وهو باتكل اهتييؤ تشدكك ضي
 ١ ةٌءاعه ذم ع بوصولل نئارفلا نع قداعلارمالاو
 ناورما نع نوفل اح نيدلارزولف ات دل وفل ءاراعلا

 جولتلاؤاذك ميلي اذع مهبيصيو ا نتف مهبصت
 3 ظ ءاشس بوجولا الذتضرغلازع] دداذهز ة دن اذ
 1 0 ةضقللرم !ةيللا اربد م ضالاوعتلا

 اال عقلا و داكنال ليد ةورفل ةرالا اوما
 | 0 د احلق بيرقتولف ذ ناكمالا ازيدفن نبوحو

 1 3ث اكزال ليدعتل ةولصلا 'اومج أ احاول يو : ١

 ا 0 اف فن

 ١ ا  كلقيوتناللا .دوحامع نمولل وي قيال د جا س اكو
 ا : داب ساثلان وأرت اراسكاوم اق ةولضلاللاوماقاذاو
 ْ ايكو ريخ 2 ماقال لقحا اف اهتاقو اص
 ا امرنا رهن ديضو تيشيالف 1 2-6

 5 ا ' لاض,مم روصولالعولو 32 نوكي
 ا 3 ةاشن اشم حال عيبح د وومتحالا م 57
 1 . ”اهاناة طلابه لة هلا زيلذلا ةابرضزتعام 3
 ١ ظ هر ةولقلا ةماقا ترس امنرب ذاك يده ناكر
 1 ىا_ر 3م رمافلا اذ هنا جرب دتساو سغبع
 رهاذا ةولصلا ةماقاشف امزنريب نم ناكك ب دعت

 ْ لا
ْ ||| 



 قورلا دا[ تهافئضلاة يقين نمره ادي
 ةقيط البرق 233لاو ماش نب اورج بأ . ديهرخا اهرسارع نياوهو فل إ) تف ورطعن نع
 | دا تا حاجا اوعالا لاذاةماثالا
 .صضفني نادبرب ادادحاهيف جوك اكتر ف امك
 ْ ويقل اذه خبيره ناكلاوؤ احلال يدعتو هماقاف
 بحاصلوقفرن ودخلادحو ىناهكارتش 1

 تك ضن كاك أ ملصاةراضياط اشكل
 ظ نهتاطبع برس يتلا عرس فحل وقم ماه امالاوهو
 ١ داو ىو دسر اهفهاه لاوس رراغلاب عنب

 ىمنم يلقن نيذلاو عس نعد كابس 2
 100 و و املقل ا ولا

 0 ويقتل نعم ةنفصاي وتم ن مذاللارمجتن تدر ذأ كا

 كاغاذ هجرتص هقرتصو مسأي تصمت الذم ةزههلالاخداب
 ل عافلادلعجوريبصتلإ مم نئيطلاز عملا اذهل
 رذاودبز حرخ ءى/هّمكرهفلا اذهل ؛كوعغ مز مدل لصامل
 ٌّ اذكاحزاخ هيرتصىذتاوه هتجخازوعقف هتج
 ةءلصلا ن ومقي ةقيقح و ةيفاشلاجورش
 كميوقو وقد اةيضتح 3 اوما نول عا

 ظ 1 اقاوخ
 مجرى

 ةطجو خم الثمادوعو !ادبز 2 0
 ةبةلاكوااضبا ةقتيقدلو :وقلان امادانصتنم
 باضصتنالاو ءاوتسا 1-0
 نومق 2 دحاو ىذ ْ كي كيم ةواٌَ اق ةولّضلانولعتع ناكف نائبرق

 ةامرخاقاناكرالاليجعتل



 حماهباداو اهتنسوامضئارفو غبز عقين

0 
 ماببحت ة رديت اسمحلا يميل لاو
 بعاط مالكوم و نوميقيل دل عوتموداؤمللوه

 نوهياعا هل يعتساهلا و نمار فشلا
 ةقيقح سااعاضي' 2777
 ءاصنارعولطي مت مدخلات دا يدا

 ىاؤاوشم 21111111 نيتليبقلا
 فصول ىضالافزاجغا اهدحاو د ةيقحلا قودب

 مولا الجل ءورقنل اب وقنا ب بيلضالل الق شلل

 وق اها فاو و ةمقلا نَدلاوعْف صولا
 8 ف اعلا نع مذلاوغ[ومَبه ا امو نيطلاو
 وح اكو ود نابعالاو ماسجالا اونلطص ونار(

 دار حازب دضتيزيععم ا دئاب نواتاقل وسب هنعلقن

 ار نلئحالطصال ااهانعم ةراعتسالا
 قعا و 21 نمزقتلا ماعم مالك هظفوقلا

 هن ةاوعغمرقتسم فلفل سون لاا باصتننالا

 ضي دوعلا ةيوستز مدلوقعلادلاذكوا ايل
 !نرمديلا انيهذاعم ا اذهوروق علل اذا هنم

 هنا رمل اتغا نأ يعيق قم ةقيقح
 | نليبقزم هموقاذادوعلا اقانعذ ف ككل وذ |ح

---055000 
 دولار دوسسملا نمت ال عمه مالكي تاكتألا

 لجوا جو فالخ ظلاؤ ناكتاو قيقتلاو

 ماقتل ا ناحل ريرغت رع ةولصلا نومفي

 ؟مولا ومس فرنش ا ركنا يقاوم
 فعؤلاو نصح د فوزي ,وُط 5 عري



- 

 ا 1 2 ىلعددو ادقو تسرسرقح اجر يرشل عون نم

 نييتليبقلا اع عوقلا عوقو نافشككاىحاص

 واوجوا ةولصلا نومقي ةقيقحو هلوق مكس تا | وذا

 الفؤولخلا عتمو انا ظلاو ةمبوقو١ةمئاق خولصلا

 ةضمحم ةرباكم وهب مِلسَتلااذهدج عتللزعم
 ةاديص'ةمالملارز 'هحولالع دروا ةلفغوا

 اة حلوسمل ةولَصلا 3م اًقا قالطا نم موهفملاٌناب
 نمريتعااع راعشا ريع نم جراذلإذامعاقياو

 ديراول هسا ةيقع3د ردو وكذ د صولاراع ءدتلا

 الب رضةالصخحيا نع لوددلاو ولصق 5

 ظ لف وت وهل اةماقا دتايرفمز بعاتلا ااقامبد

 ليزالو ةيروتنلاومقتونح ئنبإ ع خس ا دياالاةدّقح

 . قبيح ةرلّصلإ,رمأي مل و هلاو معلب اهقخاوف قا
 ةماقالاظفلباللا حرمامت يحاسب حومالورماام
 نايثالااامط ورش ديفوت امبرصقملا داع اهيببنت

 هةترغارلا مالهيهتن ١ اهظفرشد ةيفوتل نقفوو ٠ لوةرغارلا ماله متن ١ اهطتارخن ةيفوتلقفووا

 : ظ
 مموارإع ةعفاطذعت كو دققلإاس دقت دنعالا



 32 ةيقفلال برقالا الاز (ىلاو ضشيكك الص فأذن 1

 موحولاوأو هو دعالان ملدا تاكرال ازندهتوهو

 ذاك رظلا ةيبرككا دثلا باع! نمزق ١الف ةخلغلا

 2 ًاعلاو ةقبالا دغللاؤ هو كسلا اًماو لهل اعاو

 را وهو دّلدال او وةلفاثلا تادايعلاو حالطصالاذو

 يا 00 ترش توات

52 0 
 م عماجلاو

 ءاشتسالاو همالكاذه 2م كبتكار امم وم نبذل ظ
طصضا وع عطقنمو نيمدشتلاحالطصال عرصتنم

 مخل

 ةتسلانمؤدوزفلا دحام نبا اولعحرهت اف نختم

 لكدمء كهللالوسر نا رحر ةسرهدا نع اككاماوجخاو ٠

 حارب اهالي اذهمس بر يدر سما
 ىأهق هدرف مالشملاو ةونضلا ديلعوتلا ل عواسو صف

 تودلزصتلا ِ كَ :اذ رصف عجدإل اقف ديلع دمالس

 لوس هنو ن عسل ا]خدالجن ٌنااذكه عباصملا ةوكقمف

 دا تللوصترلا : و يخبل هدف

 7 ةلاقر ا - كاز لاقف

 نيو اهيملقي تيفص اههطوع كا يع
 نارقلا نم ءاومرسيت ام ءارقا ب زبكف 8

 املا هيلع مدو عكوؤعي آم ا نقطة ح عرار ش

٠ 



 ةياغتياغالؤف عمكوتاو تم او حراوجلا 1 نكي

 : كدا اكو نايظتوح مع هلو نم لح ةدذحمل

 مج دسلبلا هنن رطو لادت دعاللو عيل ةنين ار

 .- درعفاو اًسنلاح نك طن ٌّدح عئراف

 . لادتعالا بوهولعلملد هيذو قفوتلاز اق لم

 . وعوكرلاو ةنفاظاطوجووسولجلاو عوكّدانع

 دوه الرو ذم وهو نيترسيتنلا نيب ىوجتملا

 اذدهو جربسي ل ا

 اذ هوم باوج هنعرسلو هيلع ةقعشي

 د ياوضالا ةعيددج ويلا لدتا دال ظ
 دلوقفاتكر اهتيوكم دعام او يم امولاع ةفينخ

 تمقلالاو ككولص لتقف ذ ككذ تلعف اذاقم هه

 ظ ةدابألا هاهم جوخ اءا/ؤص نم تصقن اًعيط هنم

 ةءافر نع ىلا او ةبرمهجدإ ثيدحزم دوادوباد

 لطإابلاو ةؤلص امتيرمسشإ)لاطتسالاا دبحو عفار نب
 اتا لطابلاو صْقّتلاب اهطصوو ةولص تسسل

 ككاناكر ا اهنوكم> مدعرعُل دي امهو مادخالاهغصوب

 يمال مثاّوح ةعك لو ادعب هانا مع

 الاد ا_فلاوجدو قدك واب تردسفلادسفم

 لاقييرشل عت اذكشالانع ةيلاثللا ةولصلاو

 ٌىحال وا ههلعتن نع ت تكس مل | ذقن اذ شب روتلا

 لحدا نا ارلق ههرخا ذقت خب 4ع ارئازل رقما ش

 تيلاغ شكسي ماو ةولضلا ةداعال عمدا

 ماكالاو م اردصمو ماملالاو جولادروم

 هيلخت نع ثكسف 00

 اعاد !ىدنعوزلاو هةمالكأؤمه م : دول هل

 - هلعف

5 

 روس وع رس ١

1 



 قمفل او مايقا االخ ام عوكرلا نم ينيساروبف داذاو 1

 ددياعقليامقاتيلصالا هيلو تنم كك هلض
 طبضلل يدل وشارتشب ءاقلاب لعبا د عتسوو ككذ دج
 نومويولاءادبو معدل عقدام نسظنو ضونللو

 . ف 57 0 3 0 دّحو دقو يرخاىج ةّقطفلاو انلث قازيربجلوف
 : ا 2 ١ د 5 | يا 3 .ٍ

 تاجا شو نندلازكا يالا اذ هادمجفاع
 0 5 ا و د 3 ف
 لاق ار عز حت اعاد لدتعت حج عقرامد هلوق
 لرش ءدل اللد دمالكو و طتشلا مالك محا نيدو ةكسو يحاور خوفضلاو امض تاكداللا ا ا م
 دصالا آلا هسقن نيثلا نع مدقت مؤ ا:لعدق ذا ظن 4 53 ا ل ةممصو هلا يدا احد هخلالوؤو ةموغلا كتيذ 0
 امإءةموقّيسو عوكوتادج ام اق ءاوتسالاوه
 لوما عفطعإ ع ه.بايتحالاو ترقملا نمازلقت

 3 1 ىاجعلل هلثادبعد اك ّدس

 الطيف دق ءاربلانعوا بمداخ ادهلا ىورإ 5-0
 صصص م2 كم نينايويسلا يبو هموم

 نيتز يملا نيب عقاولاىا دنعقن هو مشبلا نواب

 تافاظاج او نيب ةاداريشي همالكذه د سأف عفر

 اًمارّوقملاو ناكعسإلعزنطع عفرتا ]3 نارقتسم
  ةموقلاو سوا لك اضواعوقولاكدماعزهف
 ل ّيعللا 30 ر فلا ردع ؤ اجار ارفتسا!ؤانيالاذهو

 دذفإ ءناكرسال ع نافصعو ٍفيشلا ةققعامإع
 او ففاضم
 عوكولا نم دسأر عفد تقوو نيثدوشلان يداه
 دكذاع وهاذي و عتهلوفذاعانه اذاو ءآوس

 554 بس نامزو دعوكد نام :

 "م



 ”اا

 ةيثار اه دعب دش

 . يردحلا حقوللراصو لايقتسالاذعم دنع ل سنب
 ! دوققلاو مايقلا الخام دلوفورسلارجا اذا "1 وحو

 هتولصلاعف اناككذ موهطم ٌت اف ىعملانم ءاتفتسا
 مارق ده روقوادومتل اد مايقلا الخام
 هأ ارتباووبطلانييسللا واعرب 0 يي اولا
 . وابوظور مال الع ظو ةيظاولالع) دباذهو
 ظ 1 ةلالقإا ةيياف ماجدو سدا لع رظاو

 و فو ةولضلاد قمر ةياو رو *ةاتعملانع يت يس الل
 5مم دم ععيملط بال نم هددلا كلا اطاهقمر عملا

 نة عوكر ددب هلاذالتعاق .ةيعوكرو ايون دج
 يعمل نإب تتلو ءاوكااند ع سو هندي مك
 ا هاضنا ءافلبفا نيام سلخ اال

 ةورلا هذه دي ماو اولا نمارس رق ةولّصلا نع
 ام ىداخبلا ةياددوو ىووتلازاق رهششلادوعق
 يرخحالا ة :اوراليسفت ةناذهو دوعقلاو مايفلاالخ
 ليلد فزصناالاو ميلا نيبام لجأ وقد
 ةساويسي كيش 3 ادعبو لج ناكمءهئازع
 كدا قداس اعرع وذو همالكاذه هالضم

 امرارقنال د عقيم مساذا 0 ناك
 تكوابت 9مل 0 اهلنا

 عدو اغا ىواضيبلالاق ا ذا
 : حل ةرتاراهجهل انا

 وتو /ءهّلا ىودذاالف مبصلا
 ”ويقو ىو وصلاة د ردبمتلا علطتةح الصم
 ةيبناطقلاةلاطاو < مشدلاو ةءا فلاقب م 2! ءالو

 "عوكّرلا نع ”ةاتعالاو وروجمتتلاو عوكرتاو ٠
 و

 يب 7772



0 
ْ 
 ا
 ا

 ىوؤنلا.

 نمانسرت هلوفايطدا اة وادويعتتلا نعو" +

 3 رسل ولم دبق ناك امضعب ٌةالعز د ءاوسنلا ىاوشبلا

 د او ضيا هلعلو مايقلإو ككذو ضمد
 اتصال سر روع ثييددلل اذهاالعا
 5 مايقلازيوطتب كيد الامن نفذالاو

 هس

 تتارمإلع تتارمإع لع لال د ثيوشلا ثري حلا !ذهو

 : عصي ام وهو ت...لآلو ةموقلاةنيئانط
 نممايقلاو كيال اضن تتسلسلا ىكعافلا ةءارق ةليق

 خلال ولاا ظتاو تان انملتو تاباتلتو ةَحاَمْلا ةءارق

 سن 2 امه ا يوااوركل وت را

 نخل للاعان امسحلوالا ةعكلاريغ عيئادنع

 ببرقلابتارمزقاو قره لاو دّوعّتلاَو
 المو دال ده انضالاو برشا ارم تاواسماهتاو
 نط هلخإلاو بزقلا دلص نمو كفرطةخلوتتتاك
 مصري نريبعلاضا تاون(.

 نموؤشفلالاهيتذلار ةسلاكتلاا ةصت

 ااا ةتسلاوزيرقلا برم ودسااو كلا
 و ئداخجلا هايورام كك سلام اهنصو

 عيت ا ةيرسنانعالقلاو ابو اهاضيإا

 نوكي اَهاماغالا و دوسفتسلاو عوكرتا اوم الاق
 رع انموعملا ذه ىرفتساو كر ةانيبل

 0 اهقالبومو امبوموو سالاذهز دبف

 م ماللاو ةمماللاو مايلاقفب |هدوب اد نيكو قاربظلا هد اماورام
 ةعزض عن موش طار عب هناقلاكاعي بقعا 2

 نو رو ديلولا دل اخو ص اول |نياورعنع



 ةلمهلاء ال نوكسو ٌءآ اقفل نيا
 - ةيصب ةنكس ةيدحف يف ةروسكم 3 ةدحوم اهدجب

 20 . دال المصر مءادكا 0 وسر ٌنارضد

 دنع]قن هدوعسب و رفيف دعو فئئئطيال ا
 ةسلإللو ةنين اظلاعإرتيو دوبصتنلاف عضم
 ئ 0 1 بيس عل

 ل

 نم >دز نع ى اخعل اود انءاهنمو يلع
 دعمك ميال الحر ىأر ههزؤح ثالاق مر بهو

 / هلوقيدوستملاو و عوككلا مات ذ دقو هدوصسالو ظ
 لاف مكدجا عواذأحياصلا ةوكتهؤاملع مع

 متدقف تارم اًبم تل ظعلادر ناوس دعوكؤ

 1 ل
 هاندا عاكف و هدوجعم م يس يش حقف تازعتمل ل عالاقل :

 هتولصاتلارضق 15 هجامنناو ىذمزتلاهاور
 لصرلل باطخح حيك ام كمي ذحوللاًفْخِه ءاعد

 هاوس ديماهغتساواةنشانام
 كوكي مالو ةفيذخنظعأ دبحآو بهو

 ” ولزاق ناس ابو ربع غهيذخ ةلاقمنم نيقبرلع
 و مس

 عدلا ةقرامريغىا ةّجسب هع ع2 سم كم
 طقولا ةطغلاربغرإع كم كمولةباودؤو ظ

 اعارتب ادءادخيلوشل ادابعارطفلا اهيل عادم كرا
 اًوسا تلعج ااه امض ةلاعلل مسا اهّثن اذ ةاذللرم 0 اد مه عدتبااذارلفوتن هالمذ لاقي

 هيلعورموضنلإل عولل نيذتل درباقلا دةاديإل
  ةللاسا مي طفلاراعدلوي دولومكروهشمملا

 مال .بللا :



 م

 اهبحاصلاوحانم ةلاح اهثالاهسضن مالسال 3
 برغل اؤاذك# ةطخل' نمرافظاٍاوضق هلوث هيلع و
 ايل دنالؤرم السالا ةلمريغىلع تموعت
 .رغ عمد وتطل الار ةلازاقو اهلوبق يلع
 قالا يدها ةفينشلو 3ّلل١نم هيلع تدلوام
 جطفلإاد اطنللر اف هللا نيدل نيلدبللاة مز تلغدو
 عيل د رعذ وتس عدضبوت مالكا اذهب داراو كلملا
 نممءءهلوفكلعفإتم نع هتولص نمايقتسملا
 ديو دز عاذل خبوت وم اًءاو نكرفذ ةولضلاع(#
 قلّصلاب نوامتئاا هيلاككذ ةيدوتسزككا نم هل
 ىاطخلل مالك اذه ندّدلا نم نم جم اال هبدرب ماو
 ديدش ظيلغتو مظع دي رهت نيذي حال ذه و

 نعواط و ملاذ ثكام هاوداما ينمو ةئينايلاءاماثل

 تورتامراق مع دلال وسرثإ)اق ضر ناهتلا
 . ىف اكلاورتطب راشّوهذ ب براشلاذ نودقعتام

 ةهجو دكا مهين كلزتي نازيق 4 0 قراَسلاَو

 بودقدالاو ىناثلإؤلزؤند دقو ىواولا مالكنم
 فالتخ ارا ع ةسلاب براّشلا ححتميثز ب براشلا
 نينافلا عضي عةفالخو ةباعكلا عامادقعناو

 ع0 ل ل 2

 ه> علاق !دروسرو هلئااولا ةيليئلاو اذك
 دواجحامون :*ىاولا اولا نتاح اوك ف .ثئحاوف د لكلا ١اصخملا

 ىفاماواينُدلاؤ اما ةيوقع ثهيفو علا هذح

 قاسي ىذا م ى ىذلا ةقشلاءوساو# حالا

 ميكر دير سخي لا
 ,.. سسللام ذخا 3و لا اهدوحسو ادمع د مياللاق
 أ هتبولصة وسي ىذلا هلوقؤد ءامحؤذخا هل

 وهو هّولص نمؤ و ةوكشلا دهرضعبؤو كترولص



 تهجم

 هلئاسي نإ ع ماده اعيعيابلا ةاكقعالاولع

 ٌتالءاوسا ناك اوضتيلف ةيعبت ةاعتسا
 . لف امةلاؤدب عفتني ام ىيغلال اهذخا ذا راشبلا
 ةرخلإؤ باقعلا نورم1ختف هدي عطقدوا حاص ىم
  ةقس هئاهقراشلااذهفالخ ءارالاضعبرع
 ىقعلإف باذولا هنممإ دباو باوثلانم هسفنَّوح
 ْ مارح ةهشلاو بقتلاو ب ضلاووس ءديؤد

9 

 مرر سجس

 دس نب نمولاديعنعٌقاسُلاو دوادوبا
 . يللا ةرقن نع م هئلاروسيوجزاق نشيل سكب

 فلرتب هوبتسلاو عوكرلاؤ 3 عّسلا نعى ا دنعإفن
 ةعركتسللو ةموقلا ارتب دامهيف ةنينازقلا
 - لقنعيتتلارث ارتف او ةاوثلاو تحلو افتلإؤ باؤلا
 ب#لاز ضرالاواع نيعاررلاطسىا عيشلا  شاوتفالنم ةولصلإؤ امهيعامز شارتفاءادنع
 ا 0

 هيئفلصي دباووصخم حيسلا نمامولعمان ام
 مطوادق تم دكاريمملا الإ نطع ن موو يال ريعيلاك
 لبق هيتبكر ل ععاربي نا هانعمزيقداذانم هذختاو
 ظ كثطوارابريبلاعاورد رثم دوسسلا ارا اذا هيدي
 ' الح و انطواهذختااهتنطوتساو اهثتنطودود ضرالا
 انطواهذخلئادجاسللا ناطباوخن ثيدكل هنمو
 امل ءادر ام اخن.هو ةياهتلانعالقنيطلاؤاذك

 هلآ لة نا 1 2

 تاكو باو ةهيزجازوباو دحام نياددجل
 انمرؤ ثخ انهض اقرطد نابيش ند ءنع افلا كب
 دهعلاو» ةعيبلا ٌداولعا انجب ابق م ع دل وسر ع



 كميسوا#

_._- 

 ةنشلتل

 ةيعز انيال نيسللاروم و هسئبر» اقاقنل ١

 ىمالانم هب ضلك اذ دعيطيو ءركد نمكيش

 رقعبريمالا اوعيان اذا اوناكو , طخشملاو رككالع

 يودحل 0 هدو مهدي ةدياؤلحج ةدهع

 ةعس وس ىرتشملاو عيابلارعد ىكذ هبش اذ
 اذ هوديدالاب ةفظاصم ةعيبلا دراصو عانروصم

 ذاطاوقو عرشتلادوهعمو دلغلل»عوافلولدم

 ةيشلادنغو قرقعلاةليل معوبلا ةعبؤ ثيذتإو

 نودلذلل نبا ىكذاذك ظل اذه ديلودامشيحو ٠
 هنيعؤاطب انوا دِدّيَج عومي هذاهانءكصو
 خرصلإاإ ب اص نيهلاؤام نم نموم تزوزعرهملاو

 ىوارلانمريسفتلا ذه وع هتواص مقال الحد ٠
 عوشلاطف 3و ف 13 دومتلاو عوكل و هَيَلص هيلع

 هدي 1 ةوا ضعي . لل *ىماي لاق هتولبم

01 > 4 00-7 

 5 مل هوس نم اصر وباع دا

 1 عوكرلاؤ 3'يث اطلب داللاو دوجتمل وجتنلاو عوكملا

 كرو ذلتذ ازع نمظلا وقل و همك( ذنج جدتك
 ٠ منهو اههدودورعل دب, ثييدكل اذه [1

 ا ا وا همس يصس خس

 لاق طر ع نع اهيصالا و ديون هاهدام ظ
 :انراقو اانأو ءاقأ نا مدع هدو رو
 4 3 0 21/ د رياصم ذلالنم

 همو 0 او ابو
 تطقسااهسافنو اهساقنو دانرح تاذ تراصتسح

 ' دلو تاذ ماكر اهلؤب مل ذاع تاذمالف



 523300 ١
 1 0 عافتنالا نامرحومو َكَقع عم هييتتنادجو

 | و هّئشللو هلاصصتساةيعتلإرع عم عفان غلنإم
 " 2 ىذا نم عت دلوفزنم نايسحذابّيم هب دحٍشملا

 | 22 ءافسالبك راد نكاولجي مل مخ ةيدوقلااولتح
 ظ ْ | 00 و لسا ةياغإو دلو

 أ 2 قصلال طبي رعب هيضتلااذهو ةعاشلاونح
 ةماقاي نادل لل[ هذاةسلللو ةموقلاءلزتن
 ًانيتنالةيدككلاو ةيضرطلا وكلا تلتقلا
 اهتموا مل ا وهو نومولا تيقيف حح اولارينع
 نعجها .امالادري لاو تاربظلاه اودام

 هللاظيرالمع هتئازوسد لاقت اقوه لع نب قاح ١

 ظ دس والاو رايتعالام دعنعرزاج ا دع دبع جولصملا
 دلص| مش مقيول يظن زا دعا م داك

 هه ( ىيه «4©

 |! لالدتسالا هه دا ميسو اه عوكر اد

 | 2 انككام ديؤي ثيددلاؤهوظ ثيدخلاذهب
 | 22 ديهتملاو عوكتلاو ةولّصلا ةماقان ا نمرهظملا نع
 تلالوةموقلاال امهتش ام نيقياشلا نيتردكلو

 ايهفال متع ؤاوبد! اذي دح اكن او صيت امولع
 ا 5 و ىراشيلا هاو داما عجم

 ةيضاولاق نذل ايلا
 ل اوه ًهلاو اولا اولا يالا
 . نيلوعفمما ىدعمادهجلولاالوهلوقؤاونالا
 0 ١ نوعفم ا انه قذحو عتللزوم نييضتب
 ا ْ: 2-1 ماحماالكأ مكونا هو

 ١ ل اك ميا ا



 كيلا او الفلا وزعافلا ةغيصلع يش دق لاق
 حت 7 3-5 ارم دسنأو دراذ او ليعفتلا نم

 هسأر عنراذاو ةياورىو ىشدقزئاقلاوقي
 - هضوأر امومه صرشا ٌنارهاظو نيت ديصتملانبب
 ديفيف انايحا عق و امال ةيظاوملا دجورلع مع
 هؤراع ا[هتصوزمكل ا دحورع ةْيناطلا بوجو

 - تربص اهز اق در نسا نعد دادونإ

 اضف اجريخ هلئااف عتيل وفل ثم لعاف لا زيصفتلا

 >هروصقربفب مامؤ هتولصنوكيوعب هنعزقن
 لاقف ةزاجولإل اوس نع ًيرجىواولافناتسامث
 . لة اذا ةيكادتءاواولا ءدللازوسر ناكو

 | ”ىسفا ... طا ةءاوصو دق ل وهب ةح مق هدي: ؟عفسب 7

 _ هيف مهواورسل باب نم مالك ظيِلغ باسل
 دوا طلغو ا ءهَودق لوقْنَوَح نيب حيمتملا ني دعقي ناكو بسور اكتمد يغلاؤاذكدلثم ٠
 اليو ةدملا هذه تاو ماقامناو ةولشلاو هنوك
 ةاكونيتسرتع مع هتلاروسرلامداخ,ترسشا ناك
 ملالوطب اذوذرم ناكو عالطالاك هلاجإعاقلطم

 وهو ةنس ةكام ممعزواح هنارعرومجلقفتاتح ظ
 ىائدقو مارككب ىصالانم ةصيلاب ثام نمرخا
 مدد نمو نيجشاولا ءاقلخلل مع هلل لوسر دب



 5ع ارد ًاضرلا

 ىف اهتيسالرومالازكو مع هئلاروسررش ااوفتفزيلقب
 ا قع ان لباهتي اع قع اهوعابو ةولصلاما

 لّوالا نرقاؤج دحاشب لذ هنم ةولصوبطو ا دجا : رود ل“
 31 0 لاقاجتشس نعفاخامو ةولصلارم اوريصفتلا نم 34 900 00000 روزي
 1 ثيبردلا تينأراكمييؤلصا نولك ا لروالان انيبدكلف لو 00 ماجاك
 ا ةيدلؤو ةولّصلا هتعاضاو مهعيضولع اراكلا نايس 1: 1

 نوربخو | دذوكمم مهول تلا نم دهاشامنتبؤاثلا 0 0
 ىلوطلإ/ةركووهمذقت نم نيطو اقلام ةولص# ل ضو وولالل 2

 د تا فو 8-3 ل
 قوربومم ا نب كلآم نعو ىراضصلا هاد داموا 76 1 درا ايت نأ

 ا ٌافتساو ديب ةرحالا العام 2 وي لي نر ل ىماي يبن ال ! د بمال لاةريغصتلا ةفيصيلع -

 ؤضمديكوت ةتونعللا هتدكافو ١امكا ايوب ءاجتسا
 1 جركل ةناحؤم نم ةيماهناكم ةلهلل |

 :الةدانا كرفس وت تايثاؤتلاؤن و قنرامكألاو

  لخج جرماعغاه ا اللا نادععراصتقيفلاو
 هزإئلا نوكة يظن اهتدك اذو اقلطم ةليللراع
 7 اكلكع يجو املا او دج ءادتبماه دعب

 : لوقلادك و لاق ىضدلائاذك

 لص هاكوولا ةؤلصرٌق صدي عكر ماقف
 دقو عواتلانم هسأب عفدرخوو# : كقيقح .

 آ سلا عفد كلبه نم كثيدللاذهب كش
 ريغال عمتي هن اراع و

 اهر ايلا نم نم ىدنعلا خسألاو د هينه ماخذ
 . سهرضالاو نايسم اههالكو ديدختلاب ةكنه
 ةانه دعجرفراقفواول ادن لاق نف ماد ذص

 ُّق و

 دحيه لا يل دا هةشيد 1

 نو 7:

0 



 اينمو ةهينه لاق ؛اهلاق نم ةينهريغصتلاوو

 بزل اؤاذكة ريسي هل عاسو ا ةهينه ثكم هلوف
 لكر ص لن دعاس ناواناف اا

 ةليش اقلاداجعانع ةوينهإالصقيال ةدع 3

 ن اهل اقديعس ا نع يعييفو##»+

 لاقيوكرلا نم عرهظ عفراذا معقل ل وسد
 ددال او تا ظل مهلا

 قيئاالم دعبك ١ دع 2 خل 15 ميقا دام عءالمو

 برقت وليثَم ذه ىراطنلل ناهلسوب الاق ضدالاو

 اتاو ةيعوالا هعسال وليباكملاب ددقيال مالكاو
 ماسح لمككا كالت نوكت نارزة ول هضاب دزملا

 تاومتئلا ءالمم اماهترتكن مت غلبل نكمآلا ءالمي '

 ع بصل اا هيفر: وعز هإانذلا ىهتن ا نيضرال او

 لغاطتاواذوذس ءارتيمربخهتاراع عفرلاو حوملا
 ةنرظعلاا رمل اور يجاركذل ا ءانفلا ديم او افلا
 نءروككلاريدقتلا نوكيو الاقل اقامّوح ااذكو
 لافامؤحا نانوعودعلإلاق اقامؤحاريثككد بلا

 0 ع تضل دل
 تطعا ال عت امالهمتل - كلاذلكو حيعلا

 دحلان حللاذ عقنب ياكل اييطعماط
 دافوصوم معلا قد سنا بعلو فاعتلاو

 ”ةامهلصف نا ديعلا اهيلكتبوتلا ءابشالاقحاما
 هلوق عشاخلل عيطملا ىيعلانم نم عتدنت ءانت دحاوديملا

 هد فاروجامّو سدت هتادؤمو بغارلالاقذجلا اذ

 نديلاوهو اح ةيوينٌلا ظوفعلل نع اكنالل

 هضظيفوا انّير َّدِح هئازلاقو تظظحو تددبجايقد
 ' ع ةحعّلاراق لا اوقاهينّدِلل كم ملوف رتيظعو



 [ئاق الج ى وتسزرتحؤ عيش عبوكولا ا

 لوابوا كلذ نموه مملوقو هلغم بث نم قئافلإو

 "و ةبشل مزعن ءآَم نم انل ثيلف لوف هنمو كلذ

 ضرزالاو ةككالم متمانلعجم ءآهنولو عت لوف
 لويواككذي هعفنيال طظولخ#ملا نا نعماو نوفلخي
 ىعلا هتاوزفمو بغارلالاق كد ابع و لئعاط

 فلكذ اتاو ددجلاب ةلاو عتدئابباونملارشوتبإل
 مودوت'لوق هنع ءانبلوذلا اذهو ةعاطلإاو ةدلاب

 ٠ لاكمي لقب هللاقا نمالا نونبالو لام عفنبإإل

 دعفني اع او هانغءلس ىفلاذ عفنبالىإ ع شيبروتلا
 ليو لونغ كم ينعف اذهل عو كاكعاطب علا
 وهلذلاؤز اق هانغ كيأذع نم ءاسبال ىارخا ا هيجو

 نا هنعك باع هانغوز جزل ة ع عنمنال ىا
 وقلق منع القز ئىيظلاؤاذكاب اذع هب تكش ٠
 ىنغلاو ظدل وهو قفلار ةدروهشلا مَّملاو
 هطخيجتيالوا هظح كلم ناطلشلاو 3ظعلاو

 همالكاذه الّشلإرعلا دجتبو هعقتيإعاو كمم

 ةئفياعنع ددادوباو راسم هاورام(هد

 0 8 تريملاولا بو هيلرجلاب ةءاؤلاو ريبكتل اب

 ع اج
 ظ . هسارض وشب مل عكءاذا ناكو ةياكليع عذرلاب

 نم ([خيشالاو بيوصنلا نيروا ه4 خد تك

 تفتيش كئفاضيإن ا هّقح نم ناكْن او نيرو

 ةناشاسن نيعيضلإز عع ن اكان كلكك ناار ع اذ
 . لسأر عقراذا ناكو هيلا ةقاضانسحارهبلا

 ناو 1
5 

1 

 نر دع و

1 



 قطر مل ةرهتملا نم هسأر عقداذا ناك
 تقلا توكل مو لوفي ناكو اسلاحىوتسي
 .>. اكُم دهشتلاو ةيقلالعزاقشالا حهشنت و درع نيولاوذلا يس نيتنكر لك >شنتب ى ا
 قملا دل حر بصنبو يسيل الجد كنف
 ةفصو حر ةفسحفح حسو ةسبردخلااذهو
 هيبقعلع درتيلاعطي ناوهو تاسلهل ؤئءامتالاعا . تاطيبقلا ةيقع نعىهتس ن اكو سولجلل
 باك ثرفياكض رالا ل ع ديدي عطيو هيفاس بصنيو شرال اب هتيلاؤ صلي نابرطعلا مو
 موك اطيشبلا لا دذف انضاو خابتتلا نم ىو
 هذه ع هدوعق نوكي نازمتعو هاطد قف دواع
 , عنب ناكو ةقبّتلارونب هيلع علطاو ةكبملا
 تلال ارثف اهيع اد ذررلارتةفي نا
 2 ايلا (رهشرت باك هيعارذ طسيسوا

 .بطيداحالا هذهو مليت" اةولصلا ع ناكو ةءاللنعزاوتما لمتلابىّتلا يبشتلا
 حولاالف اوسن ١ ثيبدجنماهلوا هللا إلا

 د لمسالا لع تلال دل نامل ع امئاقش اةلالذلا
 ليجفن ديس حدا نم نالوقاو داتعم لا نعّقينبملا
 ةيكزا د يبتملاو عوكولا ةنينايط امتيسالل و ناكنالا
 باوهالاو حاصلا ثييد حالا نهوبع دعالطا مدعل
 ارك اكيش ءاجو فلولا ماقسؤم هسفن دعبا حفف
 عشنم نهو اوهام ككذ عمو حالطالا ناك ن اذ .

 طاطش كروقف صموصتلا نه ةلاقمو ثوبكتعلا ٠
 معنلل !لؤسر نم ةسلاجم ةمادابفمااكيِشن راجو



 قلاب هحولا عقو نيعحاذللباحصا ةمئالا نمو
 هعوواومسيتواهويبطقو ىههوجواوسّيعو
 خاعا هيبنتلا همامااوضعو ةكسرصن نّمم سغ
 ةلاسولاةيركذ ام جحا نم هيبنتلإو ركام ناكل
 ةدايزواًماعاياطخ ملعايردصراجزنالاكاغذاو
 عمتسوركذ ام هنهذؤليلو بطادملانمرئاّقصا
 . ةنيتايقلا نع ويطعن ا نعالصف ةظفلو ال ضن
 نعغو ةغوشلا ةيبشلاعإ ش اذ اههند
 قدابتعالا يطب ناكرال از يجدن كلزنز عج
 ديعولاو ةبينألا تاذآلا نال >ايتعالاؤ مطب دّيقامما
 كلركلارع ص او لمتساو داتعا نمل بتتبع
 نال ةريبكلقتيلبراصالا عم ةريغصال ددواذلو
 أملا ديعلاذخاؤيال نا عتهتئاإضف ةلجزنم
 تاونع ثاذالل ان اون ع ةرييكولو هنمددص
 نمال اجا هنط اهولع] دي ىذَنا رهاظ بانتكك
 هده شاف تافالل بلد و ةمولعىاّنع

 علكة ين اطل ماش ةمدقلاو توعاموع
 ةنيغ ايطلو ةموقلا ةيفاطلو + وبصنتلاو
 اليكوبلوال ا ةنن ارط ءارت تاكواو ةسلجلا
 3 و ةموقلا ةئينايط ءلرتولا ةبشلابرس املا نيب

 ةربنكهتافا لوقخذ امهنم :كاايمن اذ ةسلنفل
 ةموفنرهاحالا اعرككملا حباقعال ةره الط
 تسع نارك اعوا ماوعلا ةد ابعن عدستم

 دنع اهيجو هنووم ءآجلل م اطخلل عفوك آل
 3 اهتيئصو اهتعاطو بولقلاريضست سانا

 هماقبؤامب ابد الاهتاردقي ثيحهلاهدايقلا

 ف

| 
 1 أ
01 | 

 ا

 |3039 ْ ىرهلو
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 ا
 5 ١

 أ

 ءاا : / ا
3 

3 

٠. 2 ١ 

2 

11 
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 رن

 فلاخيام ماطتلل و هالي (سص ١ نم ىرا يولد
 قلل نارمّسلا نم ىراال ام عرشللادلقفعلا
 واو ن اكرالا زي عت كرترج حدر نص نمجطاس هر سح : 4 2و 07 او نيلوطتولاو مانالا حلاصعروضشمرفاغمأ
 , يمل يك زب وهن ناذرقفلا ثاحا ]قالا نوشلا
 قررال ديل الل نانسالا فوق نماهيطعتف ٠

 5 5: 5 عب 5١ ىل : مع

 2 لاداق ىا هنعزقن افيد نواهتلاو هكرتو ٍ
 رم نمكرملا نمر دصيال فكن افويقحملا ال اهب
 لال عتو هذا ذكول ةيلاشالب! سلا
 زر ةبزاجلا بايسالاىوف اواذكه دترابعو
 ناكرال از يوهتو عوش كلو رظعتلاب ةولّصلا ةماقا
 هثرابع هذه اهيا داواههّسو اهئابجاوركأسو
 طاش الا ةمطب هيفر وكما نوامّشلاو لوقو
 عوكل فهد الجر هتنأرا عرؤنفلا ميهاربا نع فكري
 هذ ةشمولإؤيض نم هلابعاوحد اف جوستسلاو

 نم ىري نجر طغخبلا ثارداذ اثلاو ةضوولاف
 ملدلانولضحي نيذلا د هنعلقن علا ءاياع
 نئعو هسا نعزمجل ةلازاوعت هكلاءاص ىل
 هدب ويهثيفن هدنع ةمءللاموغسو ىهويغ
 لاو لاوثال ١و دبلع نودقعيالد هتددو
 خو كالو :يس دعو هسه إل جوج نم ناف
 عاما فملاغلاو نيِغٌوهؤ ىديضيكت
 ىربس ناف ةدا هشلا موف سس انلا# ىقح
 3: [لراوا انزل دامه روق فرت دادعا
 قي الف ةيصفملالع [صمراص اهدحاف
 دلنووتو هتيكرت ةمكزلاو دص تال تضل د
 رامي بع عد اونا و هليعت ايد اك نوكيال و



 5 بيحاو رمل نعرمتلا تافىري ىد اذ ليل

  ةيصعلابراصرعي كاذاف نيدداقلالع

 2 اهذحل ناتّصعم دلو كءاتلاوا هنعرقن فلا

 سم الإ وىيفلا ةيتصعملا بس اثلاو هلع

 ةفليلو مز نس اثلل ةيصعلارامظا
 سس تافاوالارع صتقا نا ثأأم سىخ

 ' أتلكو ةزوتسملا ةيصعملانم جرذغملا نم ح ورا ناد
 نيرو عن ناوج مدعو دعراب ناقلعتم نيرادل

  ةيلريوافطعالب دحأو لماعي نعم د اظفل نيرّتم
 د اتالزماوعلانِمِرْضْفتل ارعفاا دع ف وهام
 لصالعز د ثيخييضفُتل اعف ا اًماو املع ةيشيح
 اذكروتسملا ةرصعم نمدعبلاو هتوليزولعفلا
 : بؤازكموئزعلا ص عت هلوقو بَيَسْفلِإرطَعب هركذ

 قلطلالوال قلعت دلثمف روهشملاو ناميالل ىهنم
 ةنبصعم دز وكل ماعلا >كب فر والار اجاب ديقم ابىاثلاو

 دانهلاو :آح ١ ةرهظملانمةؤغملا نم ءافضالاكا
 ديؤذررعدنع هدايعضعبالوقي عتدنلاٌّدا
 ويلا اهرتساككهكو اين! ةءالعاوقرتس

 مير عنب نع نيدوّصلاةروككملاوخلو
 نيكولا ذدب دشناٌنامع هتلازوسر لاق لاق

 / روؤنؤب نوقوحتدوا منروفيفازكبنذ
 ايلع اهنرتسز اق عله داق ها هسفبؤ ىءادو
 هث_.جر انكم عيف مويلا ءككاهزخ ان او اينّدلاَف
 .ةفينججها هذملع ةداعالا بوحو سد ايلا
 -0000 وبذل 4 ذم رعاه طفوا ديد

 ىلع

 وج جوي ج جوع ص يو



 بوجو نك يشلاؤاذك ة مقلاة ركذاملع ١
 نكد عضوم حالو ةمدقلافر ظ مويع ةد اعالا ظ

 لاشنا نيام ةباغوءاهقفلالاوفافركذ اًعاو
 ةقموفل ا ؤرككرب امعّسضو [هقفلالاوق ا ركذي مل
 ١ ةولضلإل طبت مذ ناكرالا ب دعتفسوبوب ١ لاق
 ا - ةداعالا وج هلوق ةلزلعلوقلا ذه دامكرتب
 1 عجاشملاو نينثا ةيضعلاداصة ديول اذان
 َ مه هلاب دايعلا مع ديعربغ تلا عتوملا

 ى4قلطبروعفموهن ذايعلا هئئاب ذوعائااو5
 كلا خد نماثلاو بلطلل ا ركذ الزعفلا
 10 الق راشلاءاوساوع لويد عقراشنلا
 | ظ : نم قالطالا ا عقود اذا امّسالو ضيا هينرك

 71 : اذهب معونلا هاّمس نم حطب عياشلا
 | ”ىلصالا عت رض اراظن نذ تاموحل عسناتتلااو
 ا كاز وبذ م دع ىتث اعلاو ضيا ةيفركذ ام
 وم مر ييرجو ا نع قامتصاللا ى دوام
 ةدس نيدس و صيلزخولا ا م ءوذلاذلا

 هببس نعاباوعفنأتساف ةولمص هلؤيقتامو
 دويل تيال و عوترلا من لعتتلا ]عل دثاعل هلوقب

 حلك مارت تارثم دق عمارلا تيانك دوجتدلا 0١
 ىلع لظكيبدعلل اذهو اههانين اهطروجتنلاو

 320 ظ ةببكونيبهاذلا ةمالارئاسو ؤسويدل هم -
 1 ءاعدج ةؤلضلا نوكشرعع داذلو (مقتنينايط

 ش ةفشلاو ةفشلاو نادالاو فئالاعطخ عوبلل
 ظ دفنه ور جاك اع دفن قلل و عدماركذلل
 0 ,كورتم ا قولصلا وسند تيح ةصم قر اعتشسا
 00 كاطلاو ور اطيسوتلا عماجي عدجا اًغش ايل يدبعتلا

 ا ظ
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 هقازسرلاقلاق ضد ةزيوهودإ نع طسدال از
 . ات «ماظط اكولرط امان اورد | بمال دي ةع

ف دةيعبتلا ةناعتدالاةبططلع_ةودوا
 انلضفر

 - ليقاذا الم ةفتطلا نعل اؤسطومت هروح
 ٠ 1 1و دب ا

 هد ود اعتناق يتلا فعم هيذو كداكلا و
 2 وعاد عتهئاؤعا ةولصلازةح كد ام
 ذاق هاف اوم افاذهواعر ان اذاعا

 قلضل ولام رضا عذ انلاو امانة[ قيال
للا ىوؤامل ءايتسلال ا اهجورع مدعو

 قاهتسا

 اممعئذلالاق عوقرم طر باطخلل نير عزع
 : ردع مو دييم نع كم دق والا صم حنم

 ه3لاوه ؤشناسملا غرفم ءانشتسالا ذهو هواشتب

 اًسابل ةيحالا م توسكا مو حدا ديزالا بروض

 ىنو لاوه/ نمل احراع انئااتك تاو ءاحامخو

 اها اًوضو عوعشموا آل عاذ هئؤكم حفص

 لاوحال نملاجؤزصم نمامؤعللاو لوطللاؤاذك
 صقلاديفب اذهل ورّدقملالا هحوتب ؤّبلاو لاخلا هذ هواثاهلامث نعكلمو هنيع نعدكمدالا
 ثيداحالاو اهتيسالكع وق ولات كلا اذهلو

  ةيبثاكك ةريغصد داغيالعتدلوق دلغم ةّيوبَتلا
 هتفغالا اندم عوتالم ءدلوقو اهيصحا“#/

 ٠ ايهتاوان كوكل عجياونلا ذه نيلذ

 انه اَيَص استي مل ناو ءامتملالا اهبامرع
0 

00 

11 

1 

0 
0 

14 



 اهد حورعلاٌن ا ظل 5 اضع
 ةرانكه جولاب بضلانم ظلاو اهتقيقجلع
 تعدلاذلا اهيلعدرلاو اهاويف مدعنع
 ةاعاذم تاحانل ارنا تاح اذه بداي/ء وس
 هتوبيل اقي نيالا نير تلإىا ىولا نم
 اهوحابلاو اذكد تيجان اذكو هتدداسءا

 ير >وةبلسفللا * ةاعتسا لقب طراع
 مم تاحانملا ةلاحؤ# 9 ةااين امظلاب دام اوا -

 ب
 ةسرجوا نع ةعزحننا ىوو الاوهام كاس
 لذ رهظلا مع هشاروسرانب ل دجزاق طم,
 يردن طين صلاح اذ ناك 0

 هلبق يرياك هفلخ ىري نا م عونلا ثا يعم
 ”ةءاببعفناكس ءاييعن اسف 2 واقف
 ::: يك دكاقنا

 يس بل
 ؛ ويم 22

 ض ل دتاجانم هيفي عيل
 باقلا ةاطاوهورستلاو 00

 0 مهي ده نص
 ةلزاام نيبو الار خمار وغلا زير ءارخ
 نيسأبلاوه 0



 قل غتساللرعلا ةفاضاو دوِلص عا,
 0 هع اوف ول غع قو تاب اذ او
 20 اوقف ةاكيهلاولاعفالن م عداّشلا
 رفا ريالا ءاقيلاليقو دال رفللا الغلا

 8 دراع مقيم نابت فنار لوا

 و :صلالاةسخو باحد: عياّشلا هع

 01 الطبلا> اضل ةارملا تاك
 هرتعدس اؤلاوزطابل ايمّقرلا دخلعفاشلا
 ىف الوتر عءاتبذفان اجااذه نامي

 كيذا لاو قمع ظ
 ةلاخيإم كنععوردامولع ءاتبدحا نع

 :.11 ممن عيري |ميفديلازش ااككراف
 0 ارض تو ةدطتم هيدا لادا
 لطابلانبب ةقرافلا ةفين لى ر وهاك هوغزملا

 ةنيل عيبكرصالاثيحنمزطابلا ناب دسافلاو
 طرشلاب عيبلاكف صولا ةئيحن مدس فم او
 رثعلل جيو فص ١ اذا عول وللاد وراق

 كك لفن حاد اذلاعييلا دتمو نشنااذا

 ظ ةيمزلبو مع حسفا حافزا عيبل اف بوغملا

 1 ع م د لارييفت ثوكيت عيبلا نم موهنملا عيبملا
 ظ يي ناكرالاليدعت بحجو وهو اههدنع ميت

 دعت كرت بدور
 لاى دوال اعالارك اسد اتالل (دد
 [غوفرم : لج 3 ب ةكاادبع نع طيشوالاف

 ظ ٠ ولآ
 3 5 .. خللا

 ف



 ةّمان تدحو ناب تيلض اة ةولصلا 30

 تاودلاع عد تافّضلاو تادلاهيح

 ذارملاو در جلالة دلاغك نع توف

 هةقوماف نلعرك أسد اسفب معهبتلا دارعوا
 لب ةحماسلاةءارض ازال و رتشلا دعوا
 ”وّضلاوريثكلاو لييقلاعيشتو راصقت هاا

 د ا معرئاس حالصب دإ دارملا تاكا بككو

 دايسفال ًهلاصهدعو هذ دايس تلا ظ
 قفقاتسن 0-5 أمهد

 دكار هامش ةءاعمتنللزيلعتدخ اذ ملايع

 ام داسفي كب !نالطسةعاهللو

 ا ل ل العلا
 ضككن و دامي ةريبكولو نايصعلابرهلا نخ
 هكادإؤ و الم فكك ءلكك هلام ايحوا ةقيقح

 ةذودعلا ةاكاشلل ةعتصلاتر راعر دلما ذه مري

 دعيق ول ريغ ظفلب شالكي رح درهو ةغالبلانم

 حرتفا اولاق دلوقكايدقت ”دااقيقحت ههقمو

 طلاب ةبتل ل
 لوطللاذاذك اعظلا غطترعجو اهعوقول
 نوديفب طيب و اولاق تايد

 وهئذولوقنال ضدامه هيف نع امد

 ةلعلا هوو ا

 056 ا 4

 ا دشاطؤساام ةنامهثاي

 ترشيلاهب دل تاكدتعود اومملاعا

 نعرجت ةولضلا 5 ا عتيل وق نعرسبكقم



 رس

 نوكئيددل نمد اذتسلا نافرككاو ءاش فلا
 وو كلاعاركآس حالصل اًيبس هثولص خالص

 . قفتشاو دلاعارتاساشفل ايس هتولص آسف

 ثيدلا اذ جريظنو بثسملا نعبشلا ةيسادي
 ةفضمدسلاؤنا م ءدلوقزاهتهالااذهراع
 . هيلقلا هاف تلقلاعدالا كدا ماذا
 ظ قضم )علف حراوجلا ةرمالاذف ان عاطم ء ويتم
 اوهجلص عختسكلدكتاعاظالكأس دما 5 للاب
 الرعد ا نعقانقكا فداهد اسي ارج داسمكو

 نسل نعو ارمبالا هانم هتالصيو دزبمل
 -سلؤملاو ءانس !نع كولص همت نم حر

 . ٌقلصلانغادنوزيثو هيلعلابو مو ةولصب هتولص

 ىور >ةفاموي ثاكيتسلا نعمتنني ناملا كلذ ءزج
 قرسو راهتلاب[صياانالف ماع هئنازوسرلزبق هنا
 نموتف ناىودو هعدرتل هتولص ناَراقفزيلااب
 اعش عديالو تاولّصلايعمالصي ناكر اضنالا

 هتولص ٌتاراقف هلؤصوف هبكك رت حاوفلا نمو
 ولان اف لاح كر عو باق نا ثيبليم لق ءاهنشسي

 ركتللاو راش رعغلا نمدعت ا نوكينا ديال ةولصلل
 . تييلصملا نم دحاو جزجال نإ يضخ قيال ظفللاو

 - سيلفركلا نعومي اديز نا لوقت ىامتيضق نع
 - 3 بيا 2 - ٠ - 3 ١

 جه نا دبرت ام اوركتلل عيجن عيضي هناك خ
 تيع نم هنمةلصاموهيذ ةدوح وهتلمالا

 تعا شعوس دايلاو دترابع هذه
 "سنع ونالا بتاورلا ىوس مفاوثلا آم ءوش تععشلا رولا عم دب ع

 بزهألا ة تم ايضاع نوكمن اكمال لدغ
 14 ١

 و



 ليدعت عم عد ورشلاب بيصرفاوتلاوا باذعلا
 يرد تاهاوتدا عاد لتنال 0
 ةينسل لالا انلزنتولو ىلوالا نم هعخا ةيصعم
 انلقو ناكماللالب دمت بوِجو ءاعدانع انلزننولو
 ةداور نم رءامقفلا] اوفاذ يامر عءانب ةينسلاب

 نامرحو باتهلل (ٌةتنسم ناكنا ةينّسلا
 ولودتسلا كراثلوكل وهذا ةعافشلا
 ناهرحو باذعلل مة تسمم نوكيالاسارؤصي

 لفاوتلا ارق هيلع ةبلاطمالذا ةعاغشلا
 م تدانوسسحت ندذُلا نم نوكي

 يدوم اعزب حعتلاعكورتملا رفاوتلا نايتاب اًععص
 ضل نمشاككجدالاؤ د نيويشيرب اتناعل اننا
 | تيبس >ررلذت نودبوزبدعتلاعاورشم اهيلاغو

 ةلاارتيسالو ىهل)ن هين بوف دوستملاو عوكولا
 لسا هلل بوف ا
 اكإف ةولّضلا غيفختب ةلفسملا انت نويغرسو
 ط نما داكلومت ةولصو ٍتدهاش

 قلفذ ولا كر ةر حاصل ا ةبط نع ةدطلشلا .

 قاباهتم ىهف ذ ءاربيوا اهن وع نع جزعن نا

 انج مسالم مهنولصلاثمامو ناكمحو

 اعصضعبل مهئاينغل صي ةيضابلزقلا مذ

 ةولصديلا نوضّوفيفمهيد د : ب
 اقشاإل نوبهذيئومماُياوا 0
 7 ادهو دارا امؤفداع ,ففل د

 يا نول ماراح ةيوست هلو م

 !عاابولاب لوم او.يإلقنا حقو .ملاعا باوثو
 هذهو د يسال اظنيبملا نا_.كلوهاذهو



 ف الغبازعم بل افلا ل متس ةفغيصلا
 . بورغلاو ل هج نجرشنأت رمظعلانيغلاو
 ضعوعباتنلاو نورشنلانم دشاب ذو

 نلددعتلات ا نظدو لهاا هب ىدتقينا .
 ازئاورلاعلا اذهعورت املايلاو مزالب ونيل
 يرتق) نمزكر زو لثم ديلع نوكيف >ه

 هتمو هلحهدزوزيقثلاريظوزولا ملاح
 زللافو ةثالا ممل عتكلذا ةدزاورزتالو
 تقورال بولا اذكروجإلاةكدوزوملا

 مالتساللاو نس ْىَم ءاعوفرمربوج نع
 عوتخا نمزعملاو قيالاةكسلاةعتسن كَ
 | 0 و جوج ناكدعتس ةقدام
 اموكوش مهدازو انهرصقنب ناريع نماهب
 اًيع وقم: ةفي ذهترع ياك وذ جاىور

 ءدةوعسا و اقيطرشل دج عاواار_ش ننس ىم هيث ناو اقماع روع لو لإ [ةلج هن

 عّجارربقلاو هدر عافالك انو لوهجملا ءاتبراع
 . + ' هدزو هيلع ناك اقيط خلا ذنعاعإ كلاما
 نسع نك هع نمرادوازشمو هئازقثوا
 00 هنقالا هذهو اعيش مهرازاوا نمروقتنم

 أجوغلا اميطختال دهاًل ادملاعلاب ةضحخم
- 

 نادنع عولقللطنمزب مامزهدلاومالاو
 , عتمتاءاشن هنا 3 ءادلل و عينيسو ىفذو_ع
 ن اكذالا نايتال كبس نوي ع عساتلاو
 لاقتالا ماع مدع تاز اقتناللو ةعورشلا
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 نابتالاب دع و ةعورشلل اي ةقلعتنمو ةاظفل
 . عقياهبف ةنينايطلاو ةموقلا ع(متاذاالثم
 :ةلاتيروا مالا كل ظّنلاي هد نو هللا عين
 دونا ظنلإب مم اهدا موم الكا ظتل اب دولا
 .نيح عقيبولعتم دنعريبككلاو ةموقلل كلواتلا
 و دويتملاعبرييكتلا عقيل ب ضم اهتفجما
 عفر نيح هج نمل ديلا عيملوفي نا ةبكرسلا
 ةنيناطخيحديلل ككانتر و عوكدلانم نسأزلا
 ادااذكو ضافخالا نيحريبككلاو ةموقلا
 ا" ثيعتةالارب كك رضحب عقي ةسلإل كت
 كف دويعسلادعبذ اناريبرتلا عقبرب ضاختم
 ىنالاو عفرلا نيحز والا ريبككلا عقب نا ةّجسملا
 و ىراخلاعود هدعاقزرم اذن يك ويح
 ماقاذا معدفاروسر ناكناق ضد ةربرهجد ا نع

 لوفي د عقرب نيح موغي نيجرتكية ولضلاملا

 ميزيعرت مخ ريما تكانت تاق وهو وقيم
 نيجرتكير هك دسأر عفرب نيعرتكير مث اًءجاس

 اذهو همالعاذهرسولبمتنلا دود نيبنشلا نص
 مركو ةيناخياناثلاةبلاقو هدركم نايتاملا
 دع تال اقتنالاو ةعورشللراكذال!ريصخ
 نايتافواهيفو ةينملا ذاق ولاقتنالا مامن
 امتدمب تال اقدنالاو ةعورشلاراكذالا
 ُ اهعضوم نع اهكرن نانهاركلاقتنالا



 1 ةنهوركلاروجل ادما موزل نورثعلاو
 0 ربي هيك عاب كل 1 لا مارال
 كلانا يل ةعسشلا ةياعئم
 دياب لعل ملا ثامن 22 جد جوشو ةركذ هداز هجاوخ
 ام نقلا ءارقي نم يا نيعرتف

 ٠ انلتردلاق ثيحدجبوتلاب ا تعلازنا عت هال
 لكس ناديويقلا وهوزترتلا ايءانلزناىااليثرن
 لاقفاليترت نآفلإلثدو عت دلوق نع طدولع
 فوقولا ةفومو فورا جبوغوهزشؤلا
 كهيئاثيام نوكي هيفانجذ حبومتلا ناككذاف

 نمللا ىنازبلا 3 الارزاق ناكامزح نعقلا وهو
 ىذويغ ايبعانإق عتهشالاق فالخالب 00

 دالاون اىمواع ايوا قلق ا نعئلامت

 ء”ؤذويِم وهو باوّصلانعزيللو ءاطخلا ا
 هيئات ةقيفحو هّصخ ٌةحاممتم دحاو كو

 ىلع عطي ءاطةلوهد كِل اما اهبحاص نع ظ

 لكالف عوض اماو فوم او قعللابزخم ظافلاللا
 .ويلبزسللا نا كد ناسويجؤ لاب خاَغاو علا
 جيزؤلا ار ع دجؤعمو ككراشي لمه اظال الخارخي
 دوصنلاو عوفرملا نمدح اوزكرييفت وهذ هريغم
 هرينملا فير وا نيغ بزعاالا موز اد دبهرج ا د
 0 0و نوكتلاو 3511 نم هلوسقامع

 جال دوال نعقلاوا هتدابزواهضقنوا ١

 هذاا :[يرع هتفوعرصشخي الالذالب مه
 00 تانوثلانينطتوو تآ ,اًرل اريركبوه
 قلقا اهنسوشتثواهنتيوسشو تاماللا
 : 3 «بالتالاود اهلعال اوءاقضالاوم اغدالا ككذ
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 ”ةاولاوا مزاللاّ د عؤلا حملا قيقرتلاو مينفتلاو
 ظفار زلم هلك ُناف
 ًاقتلاءزخ هنكك ل هشح ب اهذوةقتور داسفل

 دؤنللا امال هترايع هذه ةحابقلا د 90
 0 يو ب

 ١ءقو نيب دال ةثلنلا هدهد

 ا ا وول وكلا
 ضحلاذ فورالرطجبر اخداوا جام دال 3 اهيذ
 فالخالب ماحنسللاو ةيزائيلاةبلاق نعفلاو

 تالا ع ىن ىنومي نعللا ةفالخلا اًغاو

 ةفينجوا دتع ءاذد هناىدردورمهمضمب هزّوج

 هيبختلل اش ارطعب ههكو عي فسوبداو
 همام نوكنكىذائبلاؤ د كغ سلال عذب

 ىع هنا ظلازب هاظوريغ ملل ذهب ىزاأبلا

 ان ام اوقسوللاروتسملا بباطتلا

 ضلال اماو هتهاكت ف ع وقو دولا

 ةينوهالا هصوو رو شلا نوهااذمكو اساك

 نحعقلا اّماو ةدحاؤ ةّمس كرت لع هلامتشا

 ءلاهشالف دوصتملاةرطعبلا نايثااماو ماخ

 هليصخو هعضوم نع فرم نيتهاكدع

 ةينقلا نعزفن [مف توعرق و هعضومربغو

 ّ اهلا ههيسشلِإلَؤا نم هأزكدام لامضنلو
 د هيننتو ثيللاوبا ديقفلا عكذ امنيرشعلا.

 قفا اذهولواو بودل اذ نيلفاغلا
 ضعيلف 3 ا دي نع ككرغبالإ

 املا يرجع الف ةكتسلاب ءآاح نمو اهلاثما

 علا: لكل ؤطورتش اق دتال ذولاظيال وجو

 دم و سح
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 لل نكوزماعلالعر هسؤئلاو ةمقلا موياهب
 و جيوش ةمقلا موو
 ةدهاو ةكيس]ك نا نم بويعلا مرن هلع
 ١ دورشهلاف ىداكلو لوفنف بويع ةشع
 ظ ىانلاو وما ةفلاتع هيلع هقلاخطائسا

 سيلا هكئاورعو ) هؤردع جرش ٠ نوشعلاو
 .عيازاو دلل نع هذعب نورشعلاو ثلاثلاو
 وملاو رسماخلو فه ح نم ةبرق نوملاو
 ْ 1 او واملا# 04 خ5

 ايتام دعوت هدرا تدع املج
 ظ تفونذلانم م اط هدالولادنع عناونلا

 نيذلا ةظفحلل ازيا نهرثولاو عب امترلاو
 (ئنلان دارحا نورتحلاو نماثلاو كنود قا

 ميل امنت نووشملاف عم اًثلاو نيف
 مواذياو رامّسلاو ليللاو صرآلا كس

 لبعرامتلاو ليقلاو ضرالاخ محا وهدم دلك
 5 روثلكلاو -ريملاملا تر ةسَنْم ىلا ,وعلا

 1 بلي لطم ال قيالالل عب ةناملل
 ' عسيتارضر ةربرهدج نعؤوميبلاودر ضل
 لاقد: هسنفقايررطياكمئاظلا نال | وفي الحر

 ٠ تول ىرابجلا حد اور خربره وبا 6

 ايفةالابرطلا تكد كا ظلال ضب نمد
20 

 دم, يلع ايتسلارسرد ا اًمغ ناكر
 ةئلشوة موق كنه دي ١ ممتوأو 3



 انا ١
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000 
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 2150 يا 3

 ةتومدتكت كلكذاذؤ اامميفةنيناظلاوا
 3 ةديول 1 طم ل تلك هرهذتكتلا

 اذانظضراب دحر ثكت نوركُف ناعماو د
 دكك ةقفذلا:ركعسلا...يسواهضرما

 ٍِيّشلا هداف ااذكامطابنتساةرطاوخإرتأتل

 عافانا هجنشسنو ظَتس ءاهلوث تلاوهو
 .حالص ةمالعو قله املا صو فاضنا
 لاو هويلاز ترصتق : :قاناعان اجو عالقو

 آ اولاوؤ .ةلارضعب تح اون او ضيئ/فلالع
 نيكلاو خاستلا :مءاطخوهو تانج

 صعلاوعيداهرهظلاو نعوم َضلاَو عبرا
 ءاشمعلاةرثول اعمعبتو برغل اورشمخو
 ةينايوزكرتولف ةسلجو ةموق ةعكر ]كو

 .ي.رريسو ةعيداروصيايمتم ةدحاو لك
 "مءامويصن ضيا يمينا كرتولو ايندوامتا
 الا ةيصعب ٌمضاذاوانذ نرفعوْناَعو
 انذنيسغو ةّحسو نيتكئامراصراولخ

 يرخا ةيصعم ةببصعملا نم د ف]زكراهلضا
 ده مع ةئينامتو ةثاههعضيف

 ابوه ىمرب ىرركى وهيووه ىّوملا هيلا
 دتملا ١ عوكل انهزفسالا ل طقس يف أب

 وتم مامال ]بق ةيناتلاطاهممود لواملا
 قش ويف مكب تاهل لا

 مزال ةلقتسم ةيصعم مامالاةقباسبم
 ملل (مداهلظا عص تسلل و ةموقلاعوراخل '؛ 0

 ا 1
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 3 لا
 هذ خاويسو سمو ةئافلت ع وهطاراصا

 ٠ : ةليلو مول هب |/فرتوفلا اذا هنعلقتا 1 ميرا ىن مرا

 ىدحا عوهلاو رس ة .ةركّؤم ا سشرلاودخاو 7
 تيتامتو ةعبراو ةكاهتلت دا ممْضاذاورتع

 ظ هاظوهسوهوامتياوااؤتلاةتاعف ٠

 ةرطموبق ةعكرشعد ةعيدب وهو ضئإفلا ٠
 نيزلنو ةعبر اريصيخ ناكقبس ةوكد زك د

 ريضي نيثلثلاو ةعذالاهذهراملظا عمو ظ

 ةقسو نيثأمملا ع اذاو نيشسو ةينامت
 سس >عو ةعيداو ةئ ئاهنلثريصي نيسنخو
 و ةكاقلت يصب ضعوردحا هيلاّمْضاذاو

 ظ 1 ا مي دوو

 اذاو تاما قاطني هب د" ده
 همام قويا ف ةعكر لك راص ةموقلا كت

 ا انوةدم م ١عقروهو

 . كلموقلا ةنبت ايطوهو دمت وم 38 ىلا
 . ٌىئيوملاوهودومومريعو اي ارو

 اه دماننس عيذا كلوت مزليف ةجتملالل ظ
 ظ اهيناثو عفرلا ناح هدح] مل دكا ع

 يوم انو قوملا ندجذايتامجع
 رك دعراصف قوملاولخرناينا مدع

 ا



 تامعكولاددعذا نر شعو نيناغو تو
 ةعكزكفو قبس امواع نوفلثو نانثا
 نينو عيذالا بضاذاف تاهدوكمع برا

 لو هلضاريلا مش ا ذاجواقاعريصي نين
 . ةرع هوركيراهلذا ناذ تاهورككا هذه نم
 توسغودةتسونيثأم ءويطاداضرفبا

 رادقملا اذهوا ادهو ةحس كو اهنوركم أ
| 

 0 ريصعللسس وكرت رخلا تاولا ىوس ١

 00“ وقلاءادتق اثم و رامكالا مدعو عاَويفلا ْ

 | 32 ظل ءاذياو تاكا نايا رم
 | امإ ءصتقا ١5 ااذه ومعرنلا نارخاو

 ١ ظ - ولصزُم لفاوتلاب رعت اذا اًماووكذ

 | ١ 5و ١ نق ويراو ةمع !ودتيونلا ا

 ا ةيتلاماماالب اهيل بظاوب ضميئادصاشا 00
 | اسائزصيول تيبلويتضن فلوق افاهئارو امو

 ريسخو ةكافلت نمكد امهلع بونلا دادزيف
 ركذو ةبجاولإلاعفالا لظان بودلاكذو

 نمكوب ه3 ةنوتسلاراك. ذالاملا تاهورككا ٠

 ةلغوةكاملن ةللوموبكرهغننم ءالضطللا |
 باوضلاوانرلب هش ؤاذكانذ نيعيستو 272

 نيسغو ةّكسو نيكأمو نيعستزوب نيغلذ
 1 55 دعلالاطانرثكاو !ةّكس كوكو تاهوركك 22-20١

 1 ظةزئاةريغنمزفاوتلابرغتشاااذا يهمل 22

 ا اةيرصريغنمو ةيقويندهطيبوأهنم نمو 02007
 ١ ٠تيبروكذملا هورككاو بؤنذلاءا امكن و 0

 0 ضلاوروهلخلاب ةدكافلاديقتو ةزئافالو 220

 ٌا



 رعتلاءاوت دوحن نمي اهمالك نبل و
 ًُ ةافخ اغلا دات ناونعو هيلاباشااك
 | م .ةمهاظوا ةنطايةكاف

 راج انج اخ عقو انهال
 ةرك :اذ هلل هاف ةولضل ار غتشاو ةعجرلالع
 ةوقلا ةيدسنللا الرنة ولو ليرعتلا كرت
 بهذارمو غ ًءانب مهيد ةنين ازلقناو كسملبللو
 ظ اير هيئه قشالاوقاذم امؤعرطسناديلا

 وك ة نس نيسخو ىدحلو ةكايتسالم ْ

 الثمالئاقراص تلق ثكش ناو هنعزقن
 قع سلا عر نالاهور كراس 2
 'ةئاوسعراوضلاو و زستنلإو اذكرهتن ا هووكم
 ظ ةراشا الغم هلوف ٌةظاف ونيعسنتو ىدصاو

 ظ د اوزيف لوغلازفاوتلانرغتشلااذااّماو هلوقدل
 جوش عم دترابعيعزقن نو دنع قناوج

 ساهلطا الر يلااج اع رنوكع ضماوم ا رضعب
 (هتينايطو ةسليلو زنموقلاوا ةظلثلا هذه

 اهكرتراهظاو لزخةلاربدفترل ع3
 ل ةداعا وسيف ىرخارتتسلا كرت هيو

 ئرخا ةمس كلو نوكدعب هب نكيمل نافةولصلا
 لعجريولقبل ع د دعا نسردقلا حل

 ترويثلوااًييلقت اًماَةّنس مامالا ةقف
 ةقفاولللهغ ناهواالاوةكسلاافيدجو ظ
 اهتيوك/ ادحا بعذيول دااصاوزب ةّكس
 عونجلا د ركذ نم ةقفف اولاانجرخاو ةّربس
 جد نيه عو ثلثو نايس اكدان ناك

 هش: 3 نوتعد ةيناقو ةئامولعافو

 لصاخل
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 بانتحقاقدتسسا ةتسؤكة ازخوحو ةليلو موي "
 .كسفنل طرترمن ةعافٌلان اموحو 00 ىخحأ + هفي د < يب(. دب كَ

 هع افش نم مرن || قاعلا خال(
 ثتريل اولاّكر بيبحو ئقيلسالاد#س

 ءالوالا ٌةحوئالالل آم اهبلطيو اهوجرد
 :اذغنمءارجفيق كل وبقمر عّئاونقبٌلاو
 كلسنر نا ةّكمدل كله دب و دطغسو دقا
 ان ههاب ذوعنو ريب امتاج ةعافش
 انلاعا تاكتس نموانستاوورش نم
 اياو ايدي نا ديلا عرضا ل وَنِلَجَسِلَو
 اياواسضن بواقع وحل نراوجلا اهيإ
 0 ااا ياو انيريو هعابألا
 درك د اوحرجر وبركه ثا هبانتجا دكاياو

 ا ناوية 1 0
 انداو هعابت اانقنراو اًقجٌؤَحل انر ارت هقلا
 ل: ماذلل هبادنجا انقزراوالطايزطابلا
 لاومانك مامائكة عباتم موحو ك] تاما
 حا عصووع ين اغئاناتلإةام ءامقافلا

 عولول نم دسسأ» ىدتقللا عذراول فيستا ظ

 و دوعي نا هيلعص م اه/بق دوستنلاو

 هكد داو ماضالا] بف ديس اذار عضوه
 دخلفلا انناماع لوقو عزاجا حيف مامجلا

 ددو حر ديت و فسوبوباو ةفيضوبا ظ

 تادابعلاو زاونل نعم ٌنارطم امذ تؤرع
 ى انبال اذهو ءاضقلاةدضو طوففس

 كفدتقإل نكي لو ةداعحيلا بوكو ظ



 لاقهنعلقندن اب زى حالو ةمافلا وامل
 هموىاعءادالا عقيلداعبد ةبارهلاو

 تييّد ا ةولص]كى ىككلومحو هوركمريغ
 حرم م ارجلا نبالاقو ىكتنن ا ةهارككا عم
 عنو كاكلانيّدلا ماوق خيش دوم ولاظنملب
 داعبو لوف نع اروك د لاويذحلا ظفل و رانمل
 لوصالاو ىاعلاو بعامراع ضياهديؤب
 مانيلا ؤاوطلا ةداعاش ثكلاف و دقق
 لولا خولصلا ةداعا بوحوكةبحاو
 قطصيراع ءادالا مقبل ةهاركعمدس د ا
 نونو ىتصول ,ةءاثرهتلا عماجوؤ و هوركموبغ
 ءادالاع قيل ةداهكجبذ نكي ةروص ديف
 . ةيلع ةداهكرجي اك ةوركريغ هجويراع
 هشداىاعاو ىعتن اصل ص احوهووصي
 عجن ءامهفلا اوم اميدقتو ثامهوتناممر
 فلك كوسيلو م ءزوسرلالوف ل عوهلاوقا
 ةعيولا ماومالا ماعلاوه هضفلا نال
 باتكلانم ةّيليطفتلا| متل دانم ةيلهلا
 لوستلاو باجككإ] وق ء[هففلإل اوقاف ةّحسلاو

 ليللاريقنتو هيلادهتجلا ىأر ماهضنا عم
  سائلنمرظر اع هل مازال حدس الل صم رم



 وبا خيشلإلات ظلان عذر اّصلاو نانا نم ظ
20 

 ا
 وهلظب جارتسس | نفيلّدلا نم طبنتسملا دئفلل

 ةأطخرثكماككالا ةاطانمةصلغَتلا و ظفللا

 علما هريعمسا نيدتعمامال ثلكورب
 تنييبص نيب ةمرحلا توشب ىراخ ةيفا
 اعمتجا .ربيتبصركم ءلوقب ًالع ةاشاعضتنرا
 رفا عامدما .رحدحأو ىرتولع
 < تراوو ىارلا تاوقل ها ءاوتف و ءاطخاف
 لا اواي نجلا قآعتمو ككل د ام ات
 نيبال نيم كيلا نيب تشرع اككذو
 مر ىراخ ااععتج فوم >الاو

 [يسحاوذا ىدريو اهنم دحورخ ببس
 الا يرتوي ثيدكل هانم

 7 !نم مع هلوقب ًااع
 1 امو ىود داملا

 مهب رشللا ثيدامإلا نمو ءاهقفلا
 ,ءاختلا هاعد ام ءاهقفلالاوق نفل عدطع
 امام هكلازوسيزاقىاقدند ةريرجود نع
 ل لعاوفاتخ )لو ربد ةكيل عامالالعح

 |'د اذ دوجيتلاو عوك ان هيلعاوم دقت )ظ

 1 .هدهزملهكلا عيش اًناذاواوعكر اذ عك



 ايفو رابع تعوشتقمد
 لاقرضيا دنعدوادونا هاوأ اواموم امالازعم

 لاقدي ع نؤمل اهالالعجام ملم سعال
 ىاعادتبالاو ءادتتالا م انتل ئواضيبلا

 00 وز وتقل مادالا مع
 هقراسيالو دعوبتمؤب اسي ناعباتلا

 ظ 0 هوب هش اراعو ارو دلاوجارفارنإب !
 ا ا اك 2-0-6
0 
 'اولوفف هدي نمل هقلا 2

 دلل 2 ةيامد وو ديل 26 ظ
 0 اذ دهس
 ظ أسشلو ى هاووامو >يعيس
 ظ 0 هيرو اننوصراقنسن ا نع
 مورو ء ةلص ثاذو فلن موب تاذ

 ظ يذلبو لص نوكيال ناله ةيامتلا
 ] تاذ ةارماخن : ع لوفت بحاضلازممي
 3 جااءايسالا هرجاهدرجأ عاام 0

 7 ةمدق تاذاولاقفاوسننب
 سما ل اهنتس ا اهواوعس اهيلهتساىةثوحنوا

 0 يا وي ثاذ 1 0
 كلاروهتلا مون الئاركدي ظ
 00 هق نامل الطم ا

 7 ئتطلاؤاذك بز تيأد و

 ْ "اال ماما ابقتسا هضجحوب نبل لبق

 لإ كيلا ان
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 لخادل انطيال نا اهدحاناعملرس انلالع

 هلكسم هل نم هلكسي ناذ اتلاةولصصلاو افرثا

 5ع قفاذ اف ةماغالا ايدكس كا تلاقلا

 !(بوثب نع هدعلل. |سانلالايفتنسا

 يف ذوقبستالف ماما أوسا وس انا اهواز تف
 اق فاصتنالابالو مايقلابالو وكلا

 هانعبؤامو ومالا هذه عرغ كيف وووثلا

 امو ىههنن ا مالا تلا ارضنا دازملاو

 لوسر ناكلاف ةريرهو را نع ماسم هاور

 «.هعسلوقفب مامالاب ءارتخالا ندعي م ءةقلا
 570 اذا اوفيستنحيىا ماماللاو دداننال

 تيما اولوظف نيلاّضلا الوراق ذاو

 نب ا نعو ىهتتس اوهىذلارعذل مساوه
 كنعمع هناوسر « يو ادم

 هلوقدعي مامالا ةءاقزعف !لاقف هانعم

 نيمآم ومال وف نوكي ء اعد ء
0 

 خ نوهنكاشل توهنكاشلا ء امتلأ نب :

 ١ موسعا م 0

 ميل 'اوبوقف هديحنل هنلاعيسلاف اواو
 اوعئرتالو ةياوزو حاز جين ككانتر
 أولا ا دلبق دوبتلاو عوكل نبرهساد ى
 لاو همامإل :ةماملا ةعباتعووحو هنكو

 هادرامود مافهلدحم :
 عرب ىذلاراقأةريرجاد !نيعءاطولاو

 .ةييصاناع 0 ااا مطعمي هعأر

 ١ ا و 3

1 

١ 
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 ما هومز“

 فق دي دلل هنعزقن ناطيشلا دس

 ام ثالوهتنا عونرلاى صف ةريره ىالعما
 الا عوزرم لنا رك ىاولاب كد ديال

 ل !تنكس ناو
 1 ١ دم خلص اًنلاو

 أاهبوام لا قيس دقو ذسلا 8-9 اور

 د ة١لوسر نا سرهد ا نع اهاهي

 مان نكو ارك: مارشخ امهلاف مع

 لساُو عفداذا ةربرهوبا نم ك2: اذهو
 لع نام اهال البق دوبيتسلاوا عوكل ان

 ا رسفل ذهبو ايعرسإ دس نعقلا

 ةكاسلا# ثال:ةذالبلا نعزاجليقوقبفح

 نحو قذنو ظل ا هذه زدبص 0
 0 5 اس نيب نم ةدالبلاب روهشم الراجل

 اةياغو هن اكل عافلاو تاناويبللا
 الك كن هباعتنا ماوس نأ

 وه امواع ىذاجت عوبتملالك عباتلا مدقتي
 تن رم

 نشل بتعءزكذو حديردش دعو اذهواطخلا

 برضف ثايوفعلا هبشسال يوقع نسملا
 2 نباناع و رزحو م زرت دقرتملا ظ
 قتل لال قوتك كلمن لعق نمل ةولصئضرياك ع

 د قر اغلاغوخف د نيدلارب

 هوجتسلاو عوكل انمرس لاف يا
 د>ويسيتنلاو عوكل اضفنا ة-قبسلا

 مابعي

 ١ اهروش دم او لي
 ' «ىلعدقااهب ضباقلا تال اهبرَّصْخاٌعاو

 7 امو اهريفهرضيقلا نم ضوبقملا طيض
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 هل

 دوق ب" دي وا د 01 كح ةيزعتزن قلنا ةقلاخلا ماج
 ور بقل نيب ةردعم ةلعب عملا طارصالا

 نسايقلاو ديقو عماجلاب دام لارحو هيلع م
 لعاح ىارن تعنت ادد تك د لعاف ثا

 وهودب ةونأا .وقولاضوح من

 *فؤو نوت اس ايقملا ةحاج :ةفصلا .أ ديعلا لوفيراهيرسأر اًسنأد 0 مومو 3

 ح جوي نإرسايقلا وش نيج تاذوضاس
 ةعيدإز ٌصنلإةفاو نادثال عقرملاؤ صن
 مذعُناب ميل عرضرتعازط عطلاخ ناو هبلا
 الدتسالاو ددكمو انس ايقلادا جاينمحالا
 5 او عايجال اكدل دال رضا عت ادصق هن ل

 كو ه ءلوق قيس دقو ةكسلاب لال تسال
 دمة وتحاو د يستنالو حاردرتتحاوعكرت
 انتثالو دلوقو عوكركاب نوفيستن الف هلوقو
 ديلعسايقيو هلوقرج دّث اكلوفا ءاماككو دد
 لعاف نأ هيفو هلوقو دعوتلا عوفول ضّرعتنإو
 لايقل ىلا ج اتسع مثفو خللا اذهل نايب هاك
 كلا نود ردد عونا عوفولرطرعتلاو
 تهوس ا دال 5
 ل ةازعجىا اذه ىووتلالاقو جاشعال
 و امح ةروص هتروصوار اعرسأر ةساك

 نمرساكلا عفبرا كد ء خ ظلفل نابب دلك ا
 ىنامرككااقو مامال الق دوستسلاو عونرلا
 ديرش حيعو اهو ىدا ويعم عياشومو
 . ةروصلل ةروص|يوعو هو لانا كك#ؤ

1 

١ 

ٍْ 



 تايوقشلا ريشا ب وةع اهنم 24
 | 2 نأ ور كو عينصلا اذه تيان ١بضق

 ١ ند جولص دفتعنالك ا ا 2

 اوريماوه ان ءاياملا كا ااماو 0
 3 01 وزو هنوزتت ةماصلا
 دق زااهبوهو تود
 كلادتع ةداعاملا ب وص و

 د ةعئاّشلا# 00
 .(طاينحا دش اَكْيِصف اًشلازالو ل

 هدجول انَةيعْن نم ةولّصلا رم افقي ظ
 مها 1 هد ا لمت او نصملا 2 1

 ةذوصمتتل 1و عوكلا ا ىوقب نا ةباغ
 قام مالكوم ا دسك نامالا

 ظ يشم
 0 هللالوسدلاف لاقو ضر
 د انوا هكر ةيماهفننس ااوكدحا

 ل مال دس ل

 هد ىراذلا هاور

 ٠ 0 هدئخ نمل

 اس و
 0 .:: ةعفطمب ىلو نثي معا مائضلا لاذك

 دقي م ىلا عن | كج 5 3

” 1 

 ااا
1 
00 

10 
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 ىلع ةلكد هيذ جباصلا جهش و نيبّلا

 جاضالاعفإؤ ماه ديف عبصن شو نيكل ظ

 ظ مو زاجفلتيمل ناو فلختلا هذهرادقم ظ

 ةغيصإع ثي >هنبوع نع ةاودب

 رطمنيؤوفلا مم هقزلوسر قلح تلصق
 هيب ز عجين اكو وس كارمش الف ءارقب

 ظ لفن نإيلعا ادبح أ سعب م يح هيهاطبا دم

 هلوقكوركذ ىللديلا ةجامال اموضعب ىذا ظ

 ئوكذامتاذلا ةءاشامنسنق اال ءارقي دنئعهس

 خخ قدمصلع دهاوشدلو مات ظفحو طبض

 ةذاهبأو هدعيلردفلااذه مسعويساعلو

 أهفو ةربتكم امامة عد اهجم بوحوفاذبجو

 ظ ةفلادل ان عزحزلاو ةياذك
 - نيظفتلانيذجذ نأكزف اعااّوسلد اقنملا
 داقيفوتللبول ماما دّناب ةفلإ يال اضبوت
 ةل داامالعفطعدّجلا !ناس اًماوزقعلا

 جمس ةيلعمطع ةعباعتملا يوحو
2 

 91 بانا ةيناحب تاو عمر

- 0 

 0 ضيرلانمرعاؤتل !نيكاغكذم عج وه

 4 0 .: ويب او قبب 2ضعبل أ

 تودسل و مياوحلل ةسو

 نيكل 0 راو بتم

 بدا ىاوس و نمط ملاو خلتني

 ع+ عع عمقا "تاجا
 ودا يبو نستمر دجالا ظ

 دتدازيقراةىلاو تزعلا بانجللب ادفدلاو

 دب ع

 ده# 5 7



 ترا لقلاو ديك جو قوم دحيكتملاو ْ
 تاكردلو ىلا ة:يصتسلاوهو قف امهثيب
 00 اولا نحو ةيضخملا ناتحاو

 ا عوق اذكت وصلارطفخ

 توعلاذا> ناو ةصالل اخ د ىراضبلا
 كَردا١١ذااذكو م مامالل عم ةولّصلا توف -

 ناو داقوب بهذي ثاوبخي وا امال

 ىقذاعناغشو حمارا عم 2 كا تاف

 قة. اهراناثلاواذكزت اح امه 3-4

 0 1 دل ماماباو >يسلال خد اذا

 هومأملا تاكو ضداو اهضو ةيناضراتاتلا
 5 تدوايشلااذاذم امالاملا برقا نوكيكنيح

 جو مام امجايا ربع نحف مامالإكلا مْ ماوملا
 ةجفي ةالاقصلاف دعما تاو ةسالزلا

 كَ رضوي مادا لدعم بقا الوانلاو موقب
 ىقينيال هعسمب عضوه واعمل ؤرط نماؤالٌّمصلا
 بداؤلطم لؤالقصلا ّناذ ىاثااغصلاذ اوموقينا
 ا يعب ناكن او ناثالعصلانماع رشا مامنالأإلا

 . اًقْفّصلا عيجذز مك ككذكو دياب و يضيرم
 هدلاق لاق مضر سس !نع جيداصلل خب

 باكاذ هيلي ىذنام مقالط سلا +
 لاقددادوبا ءايررخؤلاد 22

 00 ل ا

 .لاعلا غْنوفحلإ[ًصفانع عر >عا نيرعو
 زاك

 و
 يخي اا 0-7 -

 كك ةيونغل

 9 -ذب-ب ن

 0 يحسب

 نو صام هين. تب . 5-5 2 0 و : 5 1 0

 7 ري



 نك اسؤو اهرخخا ةرانجلا ةولص ال اقف

 ارذوةيناضراثاتلا مالكومتتنا الو ةولّضلا
 انصح راوهو نصمملا ناريشي اكوا رطبا

 ب,ةاراتخنا عيفضشللوةنبف حل ةعافش

 0 2 عدا هتنع افشن وكيل عب عضاوتلاللا عضاوملا

 01 0 قمصان ب نم ماعلا نبا ةوهتنا لولا

 ظ قصلاو فصلا نيب ةبداقللاو ديفصارتلا

 1 ءاءا رع 3م خح نع صوف دن ءاوتسنإلاو ْ
 ةيحانوت ايم 92 جولَضلاررلع ناك ضف

 اا ولاة دص ى ونسي طفلا

 ١ | 2 أي داب رودٌصلارضعت نوكيال وح

 ] يرهكة يحالا اكامدن :ث اذا الضاد ضفبلاو

 تصتلاب مبولق فلتؤفاوهلممم دقن
 ظ 00 12-7

 ظلا بدا نعي نيل اقركيك عي دبف
 فالتظخاملا عكذ ىدّؤبو نطابلا بدا ةمالع

 اظملا ىكذ ىريف ةودكت ر ويف نولقلا

 نزع ككطعب لنوع ثيح : ةوادنعوكتيب عظبف

 هردص عر اذلل مدقت ناديري ىواضيبلالاقو 1

 ىدؤيدفوكذو لخاّ لا رع توطجّمصلا نع
 3ب انكذفلا لا عاقبإو ةْييفّضلا عوقولا
 رتكالم د هشلاّنا ةاداعملاو ةرهامملا نع
 ] دبا ةاولصو لو ايهما :ولصي
 ظ 220202 رميها ية ئاع تاكناد هتعدو

 ضواواصاصتحا ةشا لد كفضلالع نس

 ظ : لظلاوهو دّماعاَصا ة ككالملاو معريغنم

 1 ظ ١ ثذلا عت .لوق هب تقطن امواع ةّصاخاشاو
 ظ ْ



 اادس4
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 ونمويو و حت نجع نوجبس لوح نهود 00
 صدا/م.اواونمادب نيذلل نورفغتسو هن

 0 اعناكداو وهو مهرافغتسا
 شااؤوكة صل اب ىم 2 هوب نو هاتوا

 مدافغتساو مهريغ نما ظحفواواصاصتخا
 اف اهلاو يولع ءملعو مهتعافش
 ليزتتلاراودا نم دافتتساذكةرفغللحوبام

 معاق يي ثيدح نهذاويطلاىءورو
 ىو عمو ةنزاولعفا 0 اووتخبسا
 نم تباذ ىف اذكر ولك

 : ظ ١

 اذامز ب وحوزاقي نايكرسالل اي اوجايلا
 دوق عذابك قا ذا ةحيستنلا

 ' اوسراوه ديار لاقرعاشلإل وقوريمالا كوع |
 باح وش ككست نمايوذلاكل ةااهلوازن

 نم دافتتسيام بولقلاءاوتسادارملاو عفولا
 ىنعنإ عاوُسامتو قبس ام'عرولقلاذالتخا
 مماللأب أوج موزجم اوهات دنس ئ واما
 دمع انوحاتاصامو
 ىور و ىيولق ىوتسوؤعمم نيررفوهو
 منو 3ع شمل حاصاو واسم
 هسج ام نياو دوادوباوو لاو ىذمرزتلا

 نعد لعيد [هقددتع ككل
 فصت فيكو اولاف نامل ا ةّيدنعال ةناككا

 بلوه

 فوطشلا نوت اناهبتر دنع كك ولما
 ع نبلّؤا عجوزهلا ضب يا
 فشلاوالاع قيال 1 كثر

 : قفشبواضِ

 9 7 3 0 , 93 7 اج

 هوو 8 عج جموع هج “< , 58 تا و وم
 ديت : عزكم رفح ل مج يا 8 2 : اياب 5 يعرف م

 م

 7 ا د : :هكتوتت 3 5-7

 دع 077ج - ضب

  101770005 4 777ا ٠-5-7
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 دي قاتشتدناو لقاعلااهياوالعلاو ٠

 9 هلل ىب
 يا حم سار ميو وسلا

 قزطان حا ناكف ىداضلا ةياودفو هيف

 دو دص حقب هص دقو دبح 2

 ىور و ىيزفت :مدقلاو ءقبقحب كلو قازل

 ةلَصلابرعْتا تريعنب نع نعاو دوادويا
 نيباوذاحو فوفصلااومق از اق مالضلاو
 مكاوخا ى دد راونجل لاتقل اوزيستياف بكانملا
 ًافوُفَصلا اوصق !اولاعتوكك اولاق اذاعي دنعلقن
 نك 1 تاطرفاور ل

 امإعةجذدحو نارشإل ناطيتلاملاو

 دم يع ع م ١ آ

 ه خص اقمدادبلا ايورص 2 اهدسو امك

 روك ال مذع ا ديرد أملا و

 ْ عد نين 3س انملا نوكي ف يِكَو كور اعد د ارهح اوم

 نيا شلاوماب ايلوال اعد نيدو معلوسبرلا

 ظ دا يطق مر امق..دةباجتسإف

 2 عياشل دوه امها غ ا ودا مخلف 6-5 نان

 توا ساي تذ ازيللىو رو دجاسلاةّماع
 ةئاوو. و هلرفغ ةجو يلبس نم مع ءانع

 كاسم يكن دلامككايخلاق مع دنعددادحا

 ديال هرماو فضلاذ ناكاذا هادعم ةول كل اذ

 >يوداقن ميرا هن وا

 لج حبر نمر ع دك اكل ةييضب عنتبجي نكت

 زساذهوىبطلافاذ دكزادلا نس علف صلااننيب
 لمصي واذهب و ىكاوخلو ديان اونّيلو هلوق



 ةلنفنع بكم نيلي كاني كش
 ٌفصلاو كسه سو لعتعؤرظلاب نع لخاد
 هعيسوت نديسف نا نظبو لخادب قوتنم
 كوب هل دلنلاربغل ةعاطو ارز

 ىلع هلّدناعا كد لب ككاكو سلو دلل
 كت احجرفلا سل ةماقاوةليضفلا كار دا
 نسا :يفئاباتكو جنب هوبا

 اكضلا جرف لخ هدا مدقتف مدقت صال يقول
 هنولص ثدسعح دل هدعسوئؤصللناف دح

 ىفبنيو ةراصلاؤ عت هئاساروغر خش رنا
 هنثو ىعتن دياب مدقتب وح دقت مث ةعاسمكمنا
 دقد يملا ازهو ماههلا ند ارد

 ظ بقا لم ع رك ى لل نم ةلكسلا هذه هذه
 يع دج عديت م طاف ' ننبا نمواف

 بشمي امام 3 «و ةلوازمددا كلا ي
 ةحاس نع ةديعب ت اريضخلا ع ثاماعي
 ءاضيبلا مو اهو دانس اة

 ا ىلااله نع دتوكسؤ ىلوملا نيجي يعل

 ناسقجفىاإ> هذ و
 2 نيغةريتك ةببرعربغوا ةريوش فضلا
 2 ةمااال اهتفرطق ءانرك اموةئادان

 عامها نبا مالكرمتنن ا باعيتس «قيرطلع
 نماهنم هللا هيصعفيعضلادملإ)و و

 ىإنعمسمو ىزاضلا اورام ةريثكعلك
 هولا اق مع دّيللا ل وسب تام 2 ةودرص

 ادخل مخ لواط ضلوع ادا اموساقلا
 1 هد” فس حج ن1

 4 اا ل ا ا

' 



 اورمتسي ناي( لاومحيكن م اعؤالببسا

 3 >ةئلااومهتندالم اهتساكلاهالمبلع

 اوردعمل مش هكازج داهر دقو نادال

0 

 ءليصخ و اوعرزمال دحاوالا رىوسلل نوذدّؤي
 و قس اموُخَل ةالفصلا ةليضف اماولعولد

 ظ وم يم ةرحاو ةعقو ديلا اوأج
 3 هبل عاوعزف ال ضعبل مهضمب
 ريزح نب هقاسلاوةج امد
 اوسر ئنارصز كدر اس سرمانرولا و

 تكد ابان هالله دلل فعجتس ناكم ا

 ىزمزنلاو دوادؤداو آو اسوة
 لوس اقلاقمد ةريرصود ا نعئاستلاو
 اهو اهلوا ل لاما فوه صرييخ مع كللا.ةلا
 وشو اهرخآ ءاستياؤومصريخ و اهوا

 دكالاففت ريبصتت اهسارس لا وريلاهلوا
 اذكرصال راع نالهتسدقول اههسالا ةرشكك

 ةشلث رعت لبيضطعتلا سا ناياعا ضل
 هغماثلايو_ مع نم ىلاعا >يزوتع نمي ًءايشا

 ساآال ضنا بز وخ زف ادمابو زضناكد يذ
 رثكي/وه واههدحا نايتعم هلف فيضا اذاف
 ديلا فيضا نموع دايؤلا هي دصقيب نا

 فس و زوجإلف مهنم ن نوكي نا طرتشايف

 ةذاؤلاوريدصفي ناواثلاو ندوخا نباتا
 فسو بزوجك ضولل ذاضيو ةقلطملا

 ذيج طلادريد ووكر واذكه رتوخا نسصحا
 عم مزليشل دي ةضدي ةادشلاو لاف قاع



 ريالو لوالا ةدايز عم هترغلا ؤاولك ذوفّضلا
 فضلا ةدايز عمرتشلاؤاقكرأشم مزلياذكو
 ةااريضق انملا عيجع دوف تلا ةىضاللا
 داعم ديَرَشلاو ةيريغان وهٌصئاؤاصتا
 نكم نوح ةضونُصلا ةترسشن ثا ههنيجوت
 ٌفَضلاراتخا كد عمز وا لفّصلاذ ُمايقلا نم
 منوكإر والا لا عساي افلاف ءيلمالب  اثلا
 سيخالالل اربح لهو ثلاثلا ككذكو هيوضغم
 مدَقَتلاب نورومامالحّْ لا ئىي نيّدلارمظملاقو رهيومضن يهلك ناك اوفاضتاذ اصح كاف
 . عرار مالا يظفن دش اوهفامٌوَقمزكاوه نك
 اًماوريغلرصحإل ام ةليبضفلانم هل لصحبت
  ىلابرقاوه نفذ باهتحامب تارومأف ءاستلا
  ككذلرمف باهتحاللاكرترثكان وكيل احيداطص
 ءارملاف من ارينخالطصلاؤ نوكيئاللا نمّرش
 .١ قاولاء[سشلا وع صاوررشلا ثيددل نم
 توازيص نيدص اذا اًماو لاحرلا عم نيدصي
 اهلواٌن هه وفصريخل احول اك مز اجّولا عمال
 ٌممآنشلإو ةعاملرم ااًماواهرخآ اهررشو
 ةع اهلإ نهدحو ءآنتلل 6 زتادهلاؤو
 ىروثلاوّيفاّشلإراقودحاو كلاهرافىهتتنا
 لضفا نهبوببف آسزلاةءاح حد د عار والاو
 عوشبو نب دلل كا: يشلا]اف ةئارولا حومؤاذك

 مامالوبام ةالاصصلا ٌنإَودو قراشملا
 ءاوساوخانمو١امدقنْم هيحاصء اج اوس

 ل عماو ا طعبو دحوي اموحو ةروصتفم م12
 للتي مادا اهون و عماهل نعةزرفملا ةذصلا

 5 املدل



 ةيازم دلل اغلا هاذمل ة ةراشا اذه هنقلقن

 ماع افلا نمواقا اج نم هدنعل اك
 لئاحئذلاَمَصن اوهزٌهالامّصلا د للا ثلا هج ذملاو

 بناجنمالصّتم نوكيوهو 0--

 وصقل مهاب صاب مل 8-9 اجلبملا عم
 نعول كرد متنا
 ميقا ازال اقف عدقلا) وسر ٌنارطر ةمباع

 مواد ناك انعمو ةصقانلا] اعذال !نموهو ظ

 الثن 1و ههرَخ عب ةعل ًءالاعَصلا نم نوخأتي

 هلافاذكرانلا + >ب و تاريثن نعومه خؤبوا
 ىلعدل ةداع تلعجو ءاتلارعّرْمتسانإذ رقثلا

 يكاااتفام زو دحااشايطاظوؤشل ا

 كلر اعراو ءافعضلاو ءارقفلإ زلط كلاود دحوبام

 ملا خاواو تا اروصقم لان وراتخ .ءازعلا امتسالو

 ءادا اكو ةتبلابوصتل يلج مهوكمل يضصحولو ]

 اشالع عفرتداو ميدقتلانم هبماج هيضتقيام
 ٠ كلا اذه ناوي نيعلاولع ضوزل انم

 دال كاعد تالذدللو تاريضللق ضوُتلا لسولا

 ] كقيمع دكنإ] وعسر ناكءاربلان ع طيا هادرامو

 تولي نيذئاارع نوصي هتككالمو 00

 ةوكتملاؤدىلوالا عجفلاال جي 2ك وعل
 قضلاءارو موقي هافرتشلال هنم دلل هولا

 (هنيب عسيال ثيعزمهاؤط نم مامتدعب 00 حفلا

 ريصتفوكبديإ نير نا ناطيبتلار دقيال قعفص

 ءقحرإذك حاد دادضامتلاببسهكعابضا باق
 هوطخنمامو جييباصملاواع ىو اضيبلا

 ًايباصب دبعلا (جيتقمع هوطخ نص .قافاا



 ةفاسملان م نيمدقلا نيبام امل ضي ةاعشلا اًهنض
 ةوطاللب قرع اهيشب انه دام اوهو ِةّرم ءانب تفل
 ض أدان ييضتر ابتعإاب ريال و عفم ةوطافل عق و
 32 فاشل اوهو ردصلإلصافل ةوطخ ابادإم
 0 ةوطخ ةفصاهيرصي مارغتس عسا كلا عاجراؤف

 | فليتخا ةوطخ نهزعللو دبعلا نمزا غزوا اهث دي
 ٌفَضلاواايش امذبفلا اهثدحي ةؤطخ نمادنلا
 ظل نع هاو امو ةمفلا ةكسل مّدقللا

 سما ال هصياوتعُت لاق مغ دقنؤلاوس كا
 .اولغج وا: يكق ومصاو دم يح دعو 0-6
 لغيي قف ةلاطيشلا دجال قعبكانلا ةقرتلم
 امهر يح اهنس او اق اه
 - عهوااناكم ودعا فقيالث ابق از غال ابا اهو
 اههسسفن إو انهاماب ةنبعاكو رخل ا ناكم نم
 قنع ىذاويل هقنجوتنخيد ليقع هاذأ
 تازاهيربتتعافذ ىواضبجلا رشاد هريصقلا
 .ةديرس يذلا وف ضقاو مدقتلا قتلا
 اقيشلاكو 15 يا مكوفصاوصر ةلوفرععبزت

 اهتاكفوت تن لحن ملضديو مكاتب
 فددلوهو رن صلات اثنا هنعزقن - تفيد ظ

 "”فشاف اهم نوكيف تال ةاللاوا
 .ريطلا نيدللفرشيواق ىتنا ككل نييض
 ةابعامحدعل نيكل نيب عقواذاريضلا
 :<ارارتاعا خيتلاو كيتا - !اعبفرختلا نع

 انشأت اريكذت ايه دلل خان وير وكمل
 فتنؤعف زل انهن لما تءاكن معو واع
 ريفملا شيز أيز وبعؤامب ةبش ناطيتناو و

 داشعاي

 5 تاج

 نرد راو وسو هميم وحي د
 24 م. بود دار

 ومصمم سمصوحوم
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 ناطيّشلارابتعإبو هريكذتو فدل ابتعا
 7 عاالاذلاو ةلمحلاة كيذا داو متنا

 ةكفزذح .اهتدحاو 3 ةدزايهاراغصل افلارص

 اف ح تيّيساهئاكق ياهلاؤو كردَقلاب

 زي ب وطلاد ادقم نع ةفد حم اشد اي

 ؟اناقم هد هير

 0 هب اعأف دييعذلاسد مقملا

 انهت تاةطام رك فاكرشاإ سصضوالُسصلاَو

 مء-للإر وسر نا: ضد ةشياعنع ظياهآود .
 هام . لع نولصي هتككلمو هللا الاق

 ظ ناكراسيلا الخ نيني حمبابت !دظع ذولا
 ىملاعجرسوم اقلاؤ و هناظمو عجل اذه دجامل

 ش منمداملا دنعزقن نسمأي او نماباو ناعاو نما

 ءادفاكأ مشو انيبع. ةيواسمٍؤوطٌّصلا او اجئذلا

 وفضلا نمايمواع ةولضلاو ناقصا ني ىف

 ارث باطكراشل ةداراو زهاكد ةليبق نمزاجع

 سنع نحبك ذا ءافدامو

 ا +

 كءاو رام و ضوفلااذهلراسبلا نايتخالرجا

 ل او ناثتحئ داو ةمزح باو دجام

 هيكالمموف اروع دل ع

 داتاوك كا بج !ا!لصي

 :هر دامي هللا اهعفد ةبجف دس نمو دجام نبا
 لإ .ر نع ةماماجإ نعذاوبظلاو دما ه دم
وصلا نول ليان باطن ةعيصرع وبعاوو

 



 ةييرويبا ةغيصلع حولا ٌسميطيل وأ

 هيالفاصملا نع وع ىجولإو فيوعتلا
 0 ء سسيطلالصاو مكهوجو ىا

 ا العالا
 ا دقو ياللي وهج
 سَ ديوسش نم ٌنعْفيَل زئم اوولخلا عنمرلوا

 هوجولارسطو لم طخوا ىجولارسطوا
 تءالاقاهراثاةلاز اواهدوصطيطتلل وحي
 لوقو هن اذا فاممربح ا

 ليقو ةدرقلا»وجوكرعشل تئانماهلعتج
121001100 000 
 4 مد فاشعكواذكة فالف دااينةلاقاما
 ديلادوعسم نبا نعؤاسشلاو لسمداعد
 قلَضلا اهبك نم مس مب ا ناكو
 ظ ضائلاو مدفتلاب اوهلمخ لو اوكي تناول هةو
 هعققو . بصتلا نإ تدع فوهضلاءانئاذ
 عقول دوبدق ككذو يولد ىهنلل اب اوج
 و ! ةيدٌّؤملا ةفلادحلا عاقياو ةيْنْمَصلا
 >اكاولو !ي6مزيلبل تاداعملاو ترج اوملا

 قشرونلالاقوندلاو ففلالولاوهتلاو و مالح
 ”هتلاثايلا هنعنؤخع ناظمللا اذه ٌّقحنم
 و ايلا تايئابان دجو دقورمإلا ةغيصواع

 ىتياطلغ . ما ظلاو تيد ةكرت[سبؤ اهنواس

 نم نا فيفختو ماللارسكيوه ىووتلالاق

 ديدشن عم ءايلا تايثازوبعو نوتلإليق ابريغ
 ةيهن عج مالمالا زناهتلا ذاق ديكوتلاراع نوتلا
  مهنولب يذلا تن جيابقلا نعوم انلإلقعلاوحو

 اك



 عون ٌثاف ءاسلاكم ث نيزييملا نايبّصلاك ٠ ا
 الطالا ل عزرشاكدملا ١

 اذيببلا 0 اذكو

 راطخإلاولو اضم نويلزعللا تسر ملا اق جر

 رففسيل دب مهرم اراقولاوا دينك ملا اودو
 اعفلسن 0 لاو ماكحا اوطيضنو متولص 0 ا

 ةلالع حاصنالا دعب كد ةسو ومددعب نم

 ىلع ىهل ثصح مهرارقا ذه ايتو وهبوشش
 نلداشر ا ديفو ةلييضفلاىالكإلا ةقباسملا

 ةلزنل اذ مىعم ةمه اسملانع هلاجصق

 نذل مظبزاقىهتنا اهيفءهماربام ىركتملا
 اهوريخةىهس نا هتولصاولففحبلاومّدق
 ميلا جاتحا نادل ةفيلخ عه دحاععوا

 "هرم نب ناهتلان ع هاووامو ئهتنا

  اهتءازهت ا نشلاؤازكح ادقلاووتتس ماك

 مادقل' اههووسيام او يبءاصملا ةوكتسؤ و
لاقو ىبطلا نيؤللاور شد حوش (هلعد

 

 . شاربنازبف ١ قكا حدقلاوثيروتلا

 انهربزثملا هضو حادق دعجو هلصةبكربو

 حدقلاّنال هنمداملا زعم او ايشنالا غلبانم
 ءاوتساالاو ءامتننال ارخبالا دنم داربإل كصيال
 ٌتصركي وسي ىافوضنملا ناكل عمجام او

 ا هبروسي لوكذ يمد مطلالاق رت د جلع

 !اهيووسيا اكزلقينا ظلاشا ةتكت حادقالا ٠
 ملقلاب تيتكئلوفؤاك ةلالل ءابلاو حادقل ٠

 امب يوست قاف وفصل )عجور سكعف
 اناذغرةاناواد تحامكاوتسإؤةفلابصحادقلا



 لاا ولمتب وتلا

 هّماالاةياغل نيعضوللاز ىقح ةظفل هنع

 . حدقلاذ صتني ءاوتسال الاكل اهكاؤ زب افلنل وال او

 ةظفل م ضوتلا ةملاق نامّرل اؤةيافلا اثلاؤو
 ناددارتماكار دصلا]هنحا ناف لاعذال لخ > نا تح

 ”ةدللا بضو دادتمالل المع قحاشام نوك

 هيلادتما مالا عك ءآمتنالل اك اصاه د هامو

 ددعانلفعُومو ةيافللفهدنعدعاطتقناو

 انيوتس او ادةزوطتظليوضنب حرب ماوي
 00000 ا :

 هبوجو ضتلالصي هال نول نع
 تاطلؤ و, 0 اب 0

 فن دوك .ًارف حاتتفاللزت م نا داكتح

 ظ إس نعاّجر اهارضالظكا هدذسماي > انالحر

 ةوهص توسان ال دابغانل افتر ودّصلا

 ىد ا ةنلاث خالو ا

 دار 00 ل انهو اهددنم

 مزال وه امو فوفٌصلاوهتبوسنت ئبب

 ىتيطلا لاقىواضيبلا نتشاذك(مفضنل

 عيت ماللا نيملتم يكول اذ جنم نا

 . تآاَضا ثيرثالاكحا نابوكيلو اب دهتو

 مكدو نيب هللطل اخي نا وا كيوطصاووست
 بو امل بلقلاهوجودارا ةباهثلا ةيلاق

 اهتداداواهاوهوا مكيولقذاءنضف اوذلدنخ
وهرت ىووثلا لاق اليصطمت لم دقن ١

 فا

 فلَصلإو وخّدلاو ةماخإل ١ نييب مالكا

 ٍِء كا جاح ت هذمو انه ذمهذحو

 قَد

 يا

 . ع .: ميسم

 عل 5 واوا هوكاوا وجوجل جا 0



 نعوانيلا اتباث تلاس ديجااق ىداخلاذ و

 نعؤث حخ ةولّصلا 0 تيلجتلا
 مودل ضعف ةولضلاتءفاراق كلام نيون ا
 نئهتنا جولّصلا -صقاام دعب د سلخ لجد

 ذاق نمل عّدد اذه امرك حداشإلاق

 امالالع بجو ةولّصلاتسم اق دق نذلالاق

 ةماقاولاصتا نال عإبل >دبفو ممحعويبك

 نموه ع او ضن لا ربكو نورسبف وليل

 وى ةماقاولدمب مالك موق هركواهبحتسم
 2 واد دامو ىمتن ةجه ثيددلو

 6 اوّوس هللالذسي) قوش 0 ظ
 ةاويوو عولّصلامامت نعطصلاةبولتُد

 5 ءلشلا ةفاجأ دا وشما كلل

 امن اكر ازيد عتودو ةولّصلا نوهفيو عترلوقو

 ١ امضئافؤ غيز عقين نم امظفحو

 ىطلال اقاذكد هموقاذادوعلاماقا نماهئاداو

 ةيكالام اورامو بلطلاوؤالصفمرم دقو

 مدل نوب رولا عوان نعاتيضال هوو ؤلع ءالطل
 هرخاو اجل ذات وصلا ةجوستير مي ناك
 سشازع ىراضنلا هاورامورتكت كوتسادق ؛

 دقو ةّدم دود جحصملان م 3 كد د جملا دق هئارضر

 تركك ام دليقنمعيّتلاتافودعب اهيللمهذ د
 ةمإ 31 0 3 كة ايا ش

 لااوسر تدمع وددنم ت اقاعاهدعب 3
 ائهسااكنا حجو ءانوبمل الاب ا

 لهدا امز عويد يلب غادعو ظفاذح اكد و

 دال امزيرصتلا خو دل قا نم هلي ىذلا



 !اياعونص هنا ظلا موبو الكتل

 6 سدوم بصل

 0 0 اوهتتسإونم نعم
 :انم لاق نامجكألا ةوبتلان امز اهلؤأولا ةّدملا
 اكءانوفشلا نومي /مكتا ايا عربش تركما
 اذهب لصّس ءاشتن اكتماقا مدع

 ةيوستلا بوجيو عوراخبلا] تا ثيجدل

 ش 1 اد 6 مواقف

 لعروس اراكماثمسملق ماعالعك ان ا”غامزل
 ' هيل غرك ارجاو نكيمل ولو هيلع دّمذو
 ل ب را 0 اًمالحلق ناف
 : ميوحو ىراخيلا يذم ئابرعشمي ةهجةلاذخ

 0 ماو
 3-5 ؟مام يل عامي انماعتناوا

 و [هنوككا ااوده ددقد

 .. هريدهر ١نعاضيا ىراثيلا هادراع
 فصلا ءاقانافيضصلااومقإل اقم عّرشلا

 "2. [ذ ثيدال ةراعانهدا خولصلا نتحم
 ىلع ةدابؤلاع اعاك؟و دماتلع ةدايز تا
 ديلا يونس اةصالخ بوح نئلالع ةدإ( ف ماّملا

 مللي دعيلستت عععراخملال يل د عم فض اهملا

 0 علا ديلا لو وفن نوصولاو
 تلا مقا اذ هلوقب مهلالدتس لام ظن

 ا 1 ٠ 5 اي لم رطب ناعا دن عاقل ضرفم نإ



 قلعتم ه اجرح هيل ب زاجالراغصوهو
 فوُمّصلا ةيوستب ىهلكو ناك قلاجن لذا ماب

 ىف الم تريسفت نا توتسادُف ناهدربخاف
 مدد مضل ؤوتتس اه اقف لوقلا زعم رايضاكا
 حمصي اونعجوذمرتلا هاورامو حاثتفاللرتك

 فامآصي الجبور ار مع هنثاروسر نادعم نبا
 0 لاف ةولّصلا هديعب ناورم اذ هدحو فصلا

 ١ 1 انيرذت رلّضلا ةداعابهماامنا ءارش باطوبطلا ٠
 ,واصداسنملا اوبهذئ[ل علا رضعبف اديدشتو
 هلبق ةجزو دحوا ذا اذه اوتهاركل عرومللو
 بزذعراتخل اذ مزلياتو كيال جود ىل اذاو

 5( هدحوٌفصللطلط موشي نا ىدتقإل كيو
 اهو مايقلا دنكع ةجغّمّصلاو دجي ملاذا
 ىو اكاي هيلبوذّئامن مدقالْفٌصلا اوما معهلوقل

 دوادوداو اوررْطٌو!ل د ضلاف نكلفرصتفن نم

 لةالفوفَضلا مامت اماه يف و كاسّملاو
 رٌمولاْمُصلاَو مايقلا ةهارك يفي وهدلّداكأف
 ةهاركف هدعو نكيمل ناو مدقملا مات ازبق
  لاثشا مدع عمهتفل انهإل ىلوا هدهو ههايق

 نإ عبسي ليقف الجذ فضلإو جعل اذارمكك
 هفعوفيف هسفبالّمّصلانمادجاو بذح
 لغش دنا حدد هع نع ماش صه هاور اممالاو

 ديلاالبحر بذا كو لجد ءاح ناف عوكل دل
 لما ةلغلانن امن ىفىلواهدهو مايقلاو لاك و

 مالكمتنا رتولصدسفي يح اذا ماوعلا اع
 ىسلالخد نم نا ةفيسحدا نع ددوولدا



 ا اإل ا
 50 هارب انرعو نمياكأي  ايوشسسا ذا

 مايقلاو ىذدوت هن كتاف ححازت الغّدٌصل الماك اذا
 حيف 0 ى دا/(نمرض اتالم شلاف_
 :دنأ داقذاثلا نود لافضل

 مهل ةمحالد ف انلا
 سس هيو سري ثن هلقن اذكر قلما
 عضوا ترع جرشللام ل

 هلام هلئزاناتثدرا
 نس دو وصل 3ك ةم اعزب لا
 كتلاوااند اعملاد از هذخكتد ا انففنب د. تاويسع ماتا

 بمونال شلا نم جو اكاو 3 ةيقح نع جراح

  كلروفب ادتتتلم ىلا نت لك ع نم بوحولا

 بومول' ص ويفاثاخا 3 وكيف بسلا ناظ
 دوغ ايلف بومة سميا دا نولي

 >ء(لهاذلا نسا نموٌصلا ةماقا

 لاوحادج ب 0 ةيياسو مبا خامل :ماونا اولا
 لا يرضتاقم ظفلل وب اطياهججلا فعلا ظفنلا

 ١ حاولا وعلا داريا هب فيم عوهو نايبلاو >

 تيون هيلع ةلاككلا جون و ىةفلتخ قطب

 دقيقجو نالهاد نانستلل ناذه و اسبح مالكا

 ,ةعك وكروت ةيجي حبلا ت ا ل تابع اهملا

 3 ةقيقح نع جد اهنسعلل اذهو ضيا اح
 ولو لوطملا نم :عيديلال و !* سلا اذهزص وعدبلا

 ٌىتخلانسحن 3 ىربكلا 3 نم عحنام

 ووش ادب سرانطلا فا نير ءاغيق تعا ناخ

 2016و وه امرلع بوجولاؤ ةقيفجر ممن اذ
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 ع لو هذ
 . جست وويإ

 ل

 اهذلاواوهذا ىراخملا عم ميا يطلق 34 ش

 باهذلانم ةدارعللب ابو طو هدب ومولاملا

 ةزعاقيهنعزقن ميجرتلا مدعوا سولو ةيتسلالا
 :دمود ذاطقاست اضراعت ناليل دعمجااذا

 ىهتنا رضاقا داصيف ا :

 تضرامعنا ذاقيطلااذاد !يصنالوت

 [هلاعفا , ةبامّصلا وقل يصل ةكسلا ةلدا
 العوظاو و ةيوسلاب ضب ناؤعو نعلادقو
 ىراخبلل ه ذم وة ماذذ ضراحلل نعلاخاذهو
 هاورامو ةيوسشلابوصو دامك
 ةكمء منال ونسر نامصد بس اًنعد واذوبا

 لطب عربا نصب جحا ١

 - !ااًمو نيم طلال ننال اكن
 هَ هناك ورك فوغ 90
 «ىجيلب اقم ةلارتتعالا نا ظلا2ةنعلا ثان

 رخأتلاو مدقتلاب حاجوعال لبا قم ةسعاوتسالاو

 كيبيفطاعلا كرت هديؤو زوعان وكي نازمتعو

 > ما ضعي اكوعت رف يلو اهتز ديتول
 ةزاولدتع لاق هواسني جحا زن ءاوتنسالا

 : اصلا جرشبر اهزالاؤو وم صادوس

 ٍدنميم نعسان عبقي نا مامالل ْءالعلاّن اف
 4 اسي نعو كف ودصاو وسو اول اولوتنعاروقيو
 اع ايههسد | نعاطولاؤ كلام هادر اهو
 رورو :ولضلاتمم اقف ضر نافع عص تننكراق
 رثوا مانيلا ضب دل هيتنياناو ةولّصلل ةماقالب
 دعالطا دنع مدنبو ا مافلارطعي هدونتن عرج

 0" ةولّصلاةقيفحنم مازال ض جب هروصخإع



 نهنيب ال ةفكك/ب كلا و هنلل ِةٌمَلاهراساو
 صقم عوزلاو ةلوارتملا هقفلان يكل اخ ناكاتو
 و تاهورككاو تارسفلانمز ادي هاظإع
 لاخلا نطيامتر تاصاولاو ثانونسملا

 عرورفلا هيلع روطلا هعوزع اهاد انما
 دوسي انتج ابرت دهعنع جوز اسبولاو

 ود نومحا نم وهو ةماظيإ اوال اذثماو وح

 'قيفوثلل لس سلط ود هلااع ا هلهساو

 قحتاسو عراشلاناعزمةيلاطم هاعقبل
 نودعوت ام تاهيه تاهص اهيلع دوعوملا
 ةهاظلار وهما نايثواوعب نمؤللكل جيب

  هميزاول ديلق ةئظاومو عوششلا نماهلك
 لاغتشي لدا ولإر اق ةرشلرشب عتديلارمتلاو
  نئتبال نموه رظن ع وجودنا رتافتلاو تلقا

 فتقوولؤ ةيبس دعمر دالاس ”ناغيرفلا

 هيلا لفن وارل اين ولا وباكأْن مريبك نيد

  ئشرلا تافتلا هنهرصح نا نم تاعارلا زك
 دهيجانعشفتلاولزب مرش دبع دفا عمرخا

 هيلع هقلح خدش الريغل املا هتاحانملاح

 ىقللا نب ايممسا نيةالفرشلا شتا اقر اك
 ولعب كالبّوص ةييئان طعولاؤ هل هديصقد

 ةليوفتدكو دعب ةذكراطيتحا ديزتإلاعوغلوتما

 ' ةزيقهؤطريغال كاجان نمد رولوةورت رفد
 .ةييذاعوك ركام نمّّتست اًماةيريغو دبع ظرغ نم 1
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 ١ سس بج 10 5-9 .

 للا ّنا ىور دق دمةوىلاريلقاي دنع ءكدودص 0
 ىكذاذا يسوماي مالشسلا ديلعوسومىلا حوا عت ْ

 ىكذ دنع نكو كواضعارضقنت تداو فركذاف
 وو نم كئاسل مجاز: كذ ا ذاو ادع طم قش اخ
 جاز يلدا ديلا مايقرفف ىدي نيب اذاو كيلق

 ىلع عضاوتم عش اخ ككبّلق وال ع كرتاكو ىهيشنال
 عوضحاكملقلا عوضخ درمان اذ ءارهاظ ةقفاوم

 دقئإزم ريكا يشن كبلق و د ريكاد للا لقتال ن دبلا
 لكبح جوتم بكف هالو هجو تهجورقت>كو عت
 هللر هير قت الو ريغ نع ضوعمو مث هشالا دحو
 ينس عرفو كمل ع دتهدركشب ؤاط كبلق و عا
 فبتنناو ايان يوتسن كايا و دبج كانا زقتالكو

 الق ءارلارسيل دنا و كار وعد كف عنه عشت نسم
 و راكزالا عيمجف ككذكو تبرم( ن مكربغ
 اثيفب ولّصلا ةركؤتل اذ ةرهادد ىعتنإز اها
 ةهاركلا شدا هورك اوس ناك نازل اه قلعتي
 ٌقصاكن كرلا تاوغل ة قيل ها دنع دسم لب

 نافل وامك ارض وم ايو رضا ناو تاّولاب دوصقفملا
 . اهريديرافتكنالن موا امب ةولّصلاؤ لاغتشال
 امنوكةرريؤلا ءركذ تو اسس دق اهداف رخام روم ١ نم
 اهل ملاو تقولاّن اب تدجرتو ةرخالاروما ئم
 ىلحلا مالك يجنن اويفوتل دنت ايوارشاد تكد يلعاف
 لّصملا هنااظنبال ثيدكا ف وراوعلاؤ د
 ملعاو اهنع جد ا>ديلقو ةولصلف دسجءارما

 ظ انزال و ءالع سنا تاطيقلادياكص نم نا :
 2 عحناف وس اوسو وهف كك اق ذاعمنع ظ



صقلازب دوصقمربمغ
 ,للاراق 30 داعم دو

 ءاضضلا نعمت ةولشل ذا تواصلا آو ىإرابت
3 نم قامءاشر غلا ةترسلاو م ماماكإاقركلاو

 

 هداتقو نسل ل /قوا
ة ولصد منن نم عر

 نر ك

كتم او رة فلا
عددو هبلعلاب و دتولصفر

 ”ةد

 هبله حاوفلازم اكيط عديدو مم دشلازوسر
ازوسرل موف

لاح مع دئئ
ولص نا لاف 

 ظ ءاهنتت ز

بان ناكل عافاموق.
 مفاد وهن ١ هلاحزسصيو 

 ( ا د 1 لا اا ا اا

 ماهكراق نوعش اخرمتولصؤ ريح نبذل نوتمولا

 بّرقت .ةنوفم لالاقو ديكأتقرخدق ةكسإوع
 مهث او يهل اصح الفلا ٌّنايعَل دب لادن مىضاخلا
 ةافلاورعفلاك حرت نم غلب اوه لاهل دلع
 لبقو دارمارفظلاعالغلاذاهككاةملاق حاجتنا

 . ةاقبلاةلخ درشسلاو عالفلاو فاو ريال و اقبلا
 : ناد اداخ ت ءقق ٠ ةاثزل+خاد ١ هه

 0 وسو اضاتحا ةكداصر اق
  لقوذوفئاخ هداتقو نسللواقو ءاّهك١ نوت
 .رصبلا نضغوم ده ايئلاقو نوعضاوتمإنافم

 عوضتلا ئيسرق عوضأللاو قوٌصلارطفخو
2 

 ٠  سدوصلاو صبيلاو ندبلاو عوشاللو ندملا

 نعو نعرلل تاوصالاتعشخو عت .فاراف
 0 ظ

 1 "دعس) (3 وٌيامتتدو ديمي تضتل: يو اوه طررع
 وم

 درس نعو حو ٌر عدلا عوشنالل نم تطتار

 . اهتلالوعمءدقلا وسر تلاكس هد ةباعنع

592 

 ----3 3 يصح تحمس

 د نويل 2 ع -2 :

 . ١
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 ا طا يضطتل ني ل يي يا

 ةولصنم ١ "



 لاياللاقمئتلانعتذوإنعدصلاةولصنم 0200
 امدّتولصَو : اكام ديعل الع اليقمّزِجوٌّرعدشلا

 نييبس نب اقو هذع ضرعا تفتلا اذاف تفتالب مل .
 آل يس عضوم نع ك[صب عفر كن اوه نيغو

 عفو مع ددئ ال وسد ب باىصا ناكضر ةربهوبإلاقو .

 مهيد لذ خولصلاو امل اناومو الا

 عضاومذلا هر اصياياومر نوعش اخوه 3
 0 530000 اوهاطعلاقو دولا
 .:2ىويالجر صي ا معرثملا نك !ىورو ةولّصلاو
 ىلا دج رلق ع ف والانثذ ةولشلإو 1 3

 ةنملا عحةولصلاو عوشالل قو دهراوج ظ
 ل رح ش

 . ةقساع مالو هتناكة لاو ةعاقلا نم دئاسل
 2 نم ةولّضلاو عوشذلا هداز خب 3 0 5

 خللا انما معرلوقل اهيف دتياعد بج ام مها

 نممع ملوث و ىصصلل امم ا ةيكد عضاوتو نكسمت
 د دزب ماركتملاو م ل !نع هت ولص دهدت كل

 ة_ولّصضلاّن ا مولعملانمو دويالا ش١ نم

 هتولصفر كتم وت فل ' نرع هعنم الل فاغلا
 سيلان !راع ءايعلاعرتجا دقو و امد دتعيال
 لصنبذاعمنعواههنمز قع امال دتولص نم دبعلل
 ىقوهو اًويعتْم هلامشو دنيع كعفع نم ضد
 قصلانارب2إو در و دقو هل جولصالف حولّصلا

 تاجانمم سيل نلهغلا عم م الئكاو دّيرواني

 ة ٌعاغ كلارتعي : ل الوقت ادكالا: ةّمل ١

 عوشلل]يريجلاقو ىهتن تع يس ٍْ

 صه بعتذاراقناذلحي وعده بخ

 © تن



 كن م
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 ةطاللو هو [ كك ىل نآذ ىهنن ١ ضيازعل 3

 ٌقوكو هرهاظملا ّنازعا كشااؤرحو م ءزيوبي
 مهر وستم ىم عيجدال ذل كاهل عضال فت

 . علب فل امإل ةماحالف نيلقثلا نم ةدايعلا .
 ةاطارو كوه اظإع ع و عارم د افدايهّصلا
 ب ابعاؤ رايثع ل 2 ةارشاب ديلالبتلاءابلعد
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 فارسا نبلع نيدباعلا نيز ناكريِق برقلازم
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 لاقويباصملاوو همالك هن اوهتدملا فلا
 فتون ذوملاو ءاتسم ةمالمء هنتالوسر
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 البنت اولتتد قتل وفك ضد ىل نمملا مرت ولو مداها امين
 ظ 2  تايارمرمصي ناف ءابلا ديوث كرنو دس كانا ءارفولورن وشن

 5 ع كل ال اونا 2 ءاظمللا ماد ديغيوم لاف ذاك مؤ رلا ظ

 | ايا هاير اوتو دانك با وصا اون ال اي ناوخع حنت رخل اذ

 ١ دءاثلا مول ارلا 2س تولاحدوا 0 ا 1 انت

 | عمد مر منارب اراكبا ذاو ءابلا عفرومت ب وف 9 0

 ١ اطالشبالا نول ونت الر ددشماف دق ءابلا بصايو بلا 7 ٠

 ْ 3 تلاوه هيي ىيدزلنلا رثد عيل ارمغنب مله لاوسلا عمي ا "فوض نع

 ظ كاف عمي ايز برا ا طصوول نال رخال ليف ناكل |مجيهفقلاب 2 00 ص ا

 مادلععلا اذني زيلعافر اهتككناكم هرخو للاب وزوف وي ااه كل سا

 لارل || لكي حدننمل بف اعناكن يكتف رلوق لبق نولونم

 ' قيما زهير لوف 2و شبسوا نسجت مف ةاعموف نال نينشنالا

 طال فنبالو مقر وجل قو جيل ايضتل تقنمالإر كي دوسدو
 | 0 يضنااولاةوواولا خفيريوصملا ٌثداببا ءاوولا و وسغالخ
 0 ال لضو د تف اررعفد نادر نال .يضغخم انيك ئاعاولا

 ظ ظ زال نع حرخ ال حال[ ضعي يعمامن يم لو اضي أ »تعا
 ظ 1 ا رب

3 



 عطقايدما جدا ةتسزعوه لبثو ةيديطلل ناكم نيكليقدقف
 فرعملا كلا حن ماللا و قلالا نال نم الاولاك هللر ملا لوق نعل
 امكنوك,نا ءانلا3َ وغل نكيولف لن اكو لعملاء لف ملزم
 دما هاي ناوخ ةيانككا عطقب ب ةلصتمان انك هرخاون العفو
 فيلو جنوكيزا تلاثلاو ءانلا عطقبد من ذا ارقي اان عطتبو
 ذقيللويو ىزلاهعبوا ليالاعلاجد عد ناوحمشا دهولالع
 . لككارضعب عطقبف ناوكملا ما نركب متارتاو ةرخا ن
 نويلاياكتلا]بق عطقبو مجول ءارتي ناوموخلدىمل ن ىناامكو
 ىيصمشر الا بداح د ركل ناز وجت مصمم ذل حالة
 ىبلو كلا ضعبرع عطب نا ماو ننفلا نيك
 أجلوق مام ءارغبن اخ جالا كلذ 1ك[ ذل نعم ىسل نككذ قلب
 ع  انوها لوق نمره!« ميلا ذا تجاويف وسل كاذب لك
 33 دارنسالاة نقولا: ءالزحلا هاو ونش وعلوهو دين لوش نم
 نايتضاوببو ةريدرصلل ةولصلا كلذ ع :ىنكظررضج لاق
 ش ىع الا قم كصو مالم الإ, ويصل جالا ماسالا ىن ايلا اثر اننسا
 نوما ٌمفنود ل رسولا نور ءارق ماما ناد ابكر
 لودارع ف تو نارضعدلا ىو مولصوتت عادلا ابان نا
 وود ع هللا يون ع وق ندا دبوا لا ملا ءاوسسا ملال

 حتإل يحمل ال ارق اذا ,قرفشفلت ام تكلا يد اهنخا ظ
 نانا ننال لدالاوعبحص اد يضعبلام) الخ صعبلا لسع
 هاوس خا ملا دوه نفت ذمبو للا نع اوم خوك صوب

0 



 رس 222 ل 2-2-7

 قار هوا 0

 1 داعب نندهسوع رغصالا جماجلا ل مرئذنو ملاربل و لاونج ىكذ و

 |0000 ميار” كزجالن رق الجي ناولانباوصا ذابلج ناكو ىزورخلا
 ٍ ظ 1 عيارعالاو وتل افرجبد ا ًالاع لهر ناكن اف لاف ةرميلا خفب عنان

 | 0 قعد فكي ملد نولص توف الباج الج ناكناو درعا تنابو
 ١ لحالا ماعلا لاو اذوت وصرخت لول ل ن | ىفارعلا نب ظ .

 : هولا مادا ثرلا 9 اناان طلوعر انتم لا

 تكا هللا ن وهن بانككا تي
 1 ع ِ ْ 2غ كوخ بابولا

 00 يضحالإ عسر
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